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Número de motoristas presos 
pela Lei Seca é 4 vezes maior

Balanço divulgado pela 
Polícia Rodoviária Federal 
revela que 486 pessoas fo-
ram detidas na Paraíba no 
primeiro semestre deste ano 
por estarem dirigindo sob o 
efeito de álcool. O número já 
é quatro vezes maior do que 
o registrado em todo o ano 
de 2011.  PágiNa 13
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clima & tempo
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Fonte: INMET

LitoraL

Nublado com 
chuvas ocasionais

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,039 (compra) R$ 2,039 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,960  (compra) R$ 2,100 (venda)
EURO   R$ 2,485 (compra) R$ 2,487  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l Feira de Adoção de Animais acontece hoje no Centro de Controle de Zoonoses de JP

l Matrículas dos inscritos no Projeto Vestibular Social (PBVest) terminam hoje

l Multifeira Brasil Mostra Brasil muda o horário de funcionamento e reabre às 14h

l Inscrições para o Curso de Formação de Oficiais da PM terminam no próximo domingo
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No mês de junho, foram 
devolvidos 19,8 mil che-
ques sem fundo na Paraíba, 
o que equivale a 6,5% do 
total compensado, segun-
do a Serasa. PágiNa 15

Enquanto 
Nibiru não vem 
reestreia no 
Teatro Piollin

Serge Hout 
expõe Cidades 
Emersas a 
partir de hoje

PágiNa 5

PágiNa 8
“Borrachudos” 
representam 
6,5% do total de 
cheques emitidos

NO eSTADO

2OCADeRNO

Até a próxima semana, 
os paraibanos vão poder 
consultar na internet o sa-
lário dos funcionários do 
TCE e do Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba. PágiNa 17

O maior valor do quilo do pão francês passou de R$ 7,98 para 
R$ 8,98, segundo pesquisa divulgada pelo Procon-JP.  PágiNa 26

Tribunal de
Contas e TJ vão 
divulgar salários 
na internet

iNFORmAçãO

Preço do pão francês tem reajuste 
de 12,53%, constata o Procon-JP

iphan pode interditar prédios históricos abandonados  PágiNa 25

Exército discute calendário das obras de duplicação da BR-101  PágiNa 13
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Domingos Sávio

Milhares de brasileiros sentiram-
-se frustrados no mesmo dia em que foi 
cassado o mandato de Demóstenes Tor-
res – o segundo parlamentar obrigado a 
abandonar o Senado por quebra de deco-
ro parlamentar; o primeiro foi o senador 
Luiz Estevão (PMDB-DF), em 2000, acu-
sado de desvio de dinheiro das obras do 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de 
São Paulo.

Primeiro porque Demóstenes é tão so-
mente a ponta de um iceberg, ou talvez um 
pequeno coqueiro sobre uma ilha submersa 
na corrupção, cuja extensão é apenas pre-
sumida, mas não verdadeira dimensionada. 
Segundo porque sobre o homem que vai 
sucedê-lo no Senado, no caso, o empresário 
Wilder Pedro de Morais, também paira uma 
densa neblina.

De acordo com as informações que 
circularam ontem em vários meios de co-
municação de idoneidade comprovada, o 
homem que ficará com a vaga de Demóste-
nes é proprietário da Orca Construtora e de 
shopping centers em Anápolis e em Goiânia 
(GO) e doou cerca de 700 mil reais para a 
campanha do senador que acaba de perder 
o mandato.

Até aí tudo bem, ou quase. Ocorre 
que Wilder é o ex-marido de Andressa 
Mendonça, atual mulher de ninguém me-
nos que o bicheiro goiano Carlos Augus-
to de Almeida Ramos, o tal do Carlinhos 
Cachoeira, acusado de liderar uma rede 
de corrupção. E, não custa repetir, foi exa-

tamente por causa de sua “amizade” com 
Cachoeira que Demóstenes foi apeado do 
Senado.

Há informações mais graves. Por 
exemplo, que o primeiro suplente Wilder 
chegou ao cargo pelas mãos de Cachoei-
ra. Em gravações feitas pela Polícia Fe-
deral, Wilder trata Cachoeira de “Vossa 
Excelência”. O bicheiro teria lembrado a 
Wilder a importância que teve na ascen-
são política do ex-marido de Andressa 
em uma longa conversa em junho do ano 
passado.

Como se pode ver, Wilder é homem 
por demais conhecido dos principais en-
volvidos no Caso Cachoeira. Isso por si 
só não o incrimina. O problema é que ser 
pessoa muito próxima de pessoas ligadas 
a Cachoeira, e levando-se em conta a su-
posta “periculosidade” do bicheiro, quan-
do o assunto é corrupção, a chegada do 
novo senador goiano deixa muita gente 
com as barbas de molho.

Cachoeira continua atrás das gra-
des desde fevereiro deste ano, acusado 
de liderar uma organização criminosa 
que atuava no Centro-Oeste. O bicheiro 
é alvo de investigação da Polícia Fede-
ral nas operações Vegas e Monte Carlo. 
A imprensa também vem denunciando 
supostos interesses de importantes par-
tidos da situação e oposição no sentido 
de dificultar os trabalhos da Comissão 
Parlamentar de Inquérito que cuida do 
caso. A novela continua...

O preconceito é uma necessidade que o 
opressor tem para justificar perante si próprio 
seu comportamento diante de sua vítima. O 
opressor, precisa ver-se de alguma forma supe-
rior diante dos que não pertencem a seu grupo 
– seja nacional, racial, ideológico, religioso, clas-
sista, comportamental ou identificado com um 
totem qualquer. Daí um povo submeter outro, 
uma classe explorar outra, uma torcida atacar 
outra - de preferência um torcedor isolado. Não 
há drama de consciência, porque a atitude do 
agressor/opressor está justificada racionalmen-
te pelo preconceito. 

É assim que na “democracia racial brasi-
leira” se matam índios e negros; é assim que os 
homossexuais são discriminados e agredidos, 
espancados até a morte; é assim que moradores 
de rua são incendiados enquanto dormem. E 
trabalhadores explorados pela classe domi-
nante com salários mínimos e produtividade 
maior. É assim que se joga sujeira na Geni e 
se humilham moças por suas saias curtas. 
Quantos negros morreram no Brasil de ontem e 
de hoje? Mais de um milhão e meio na travessia 
do Atlântico, milhões no estresse das senzalas, 
centenas de milhares na captura.  

O pior é que crimes motivados por pre-
conceito acontecem também nas universidades. 
Estudantes negros, principalmente bolsistas 
africanos, têm sido executados pela intolerância 
racial brasileira, e até pela intolerância estética e 
sexual.  Belas mulheres têm sido vítimas do es-
cárnio por mostrar suas pernas sob saias curtas. 
Os preconceituosos não gostam nem de negros 
nem de brancas. É difícil situá-los diante do 
outro, pois vêem no outro uma ameaça e vêem 
sua verdade como única. Para eles, só eles estão 
certos, só eles são puros, só o seu time pode me-

recer a vitória; apenas sua religião é iluminada, 
somente seu partido pode ter o poder. São os 
apedrejadores das parábolas sempre atuais, os 
carrascos clandestinos da klu-klux-klan ainda 
hodierna. 

Dentre esses radicais, os mais debocis 
são os que formam as torcidas organizadas 
de futebol. Nenhum outro esporte gera esses 
monstros. Ninguém vê histerismo no vôlei, no 
basquete, em país nenhum. Só no futebol esses 
vândalos (hooligans) aparecem. Pior de que os 
racistas, que não aceitam pessoas com uma cor 
diferente na pele, os rufiões do futebol não ad-
mitem que alguém se vista com uma camisa de 
cor diferente da sua. È de admirar que a histeria 
dos hooligans seja recente. Houve um tempo 
em que os campos de futebol da Inglaterra não 
tinham alambrado ou qualquer cerca; eram 
como as quadras de vôlei, em que os espectado-
res ficam bem à beira do campo, e torcem sem 
gritaria ou histeria.

Recentemente, uma dupla de gêmeos foi 
agredida e espancada até a morte de um dos 
irmãos porque os justiceiros entenderam que 
se tratava de uma dupla de homossexuais. 
Mesmo que fosse um casal homossexual, não 
mereciam a discriminação e a morte. Mas 
eram irmãos que viviam um amor fraterno 
e extremado, às vezes presentes nos gêmeos 
legítmos, como se fossem irmãos siameses, 
inseparáveis na vida e na morte. Se os gêmeos 
Cosme e Damião revivessem e perambulas-
sem os brasis curando o povo com sua medi-
cina milagrosa, estariam sujeitos às pedras do 
preconceito, seriam canonizados outra vez, 
mas, dessa vez, como mártires. Ainda bem 
que estão longe, no espaço e no tempo, além 
do mar e dos desertos.

Um mergulho que se faça, mesmo li-
geiramente, na história das lutas no Brasil, 
desde sua colonização, verifica-se que a 
Paraíba, mesmo participando ativamente 
da expulsão dos Holandeses, em 1624 e da 
Revolução pernambucana de 1817, teria 
dado o maior exemplo de insubordinação 
contra o poder constituído, quando da 
Revolta de Princesa, em 1930.

Além desses episódios, de repercussão 
nacional, importa ainda citar: o levante 
da Cabanagem no Pará; a Campanha de 
Canudos; a Revolta dos Quebra-Quilos, em 
Campina Grande, quando forças populares 
se insurgiram contra a ordem vigente, como 
acontecera com a Revolução de 1932.

No caso de Princesa Isabel, houve, em 
1930, uma luta armada contra decisões 
político-administrativas tomadas pelo 
Presidente João Pessoa, contrariando 
inúmeros correligionários do epitacismo, 
culminando com a defenestração, no regis-
tro na chapa da representação federal, do 
ex-presidente João Suassuna.

O episódio não teria consequências 
maiores não fora a morte de João Pessoa. O 

fato teve repercussão nacional, ele era o com-
panheiro de Getúlio Vargas na eleição para a 
Presidência da República, naquele ano.

De lá para cá, muitas versões foram 
divulgadas, ao sabor das mais diversas pai-
xões, o que tem evitado uma análise isenta 
dos fatos históricos. A História é suscetível 
às influências das vicissitudes humanas e o 
tempo é colaborador eficaz para a diluição 
das inevitáveis distorções. 

O deputado Aloizio Pereira Lima, filho 
do Cel. José Pereira Lima, comandante em 
chefe da Revolta de Princesa, em 1930, 
concluiu, e está em fase de edição, o seu 
livro sobre os fatos em que se envolveram 
o seu pai e os seus correligionários, e quais 
as razões determinantes da luta armada 
contra o governo.

Mesmo que possa suscitar divergên-
cias, nada melhor do que o embate das 
ideias, ao invés do confronto das armas. 
Quem sabe se tivesse havido diálogo 
sincero entre o  João Pessoa e o deputado 
José Pereira muitas vidas teriam sido pou-
padas?  Serão perguntas que poderão ser 
esclarecidas no novo livro. Esperemos!

Editorial

Um
Pedras do preconceito

  Em família?

Epitácio contra o epitacismo?

Sitônio Pinto Evaldo Gonçalves
Jornalista 

sitoniopinto@gmail.com
Escritor

egassociados2011@ig.com.br

O presidente do Conse-
lho Nacional de Justiça, 
ministro Ayres Brito,  já 
decidiu que o  6º Encon-
tro Nacional do Judiciário 
será realizado nos dias 5 
e 6 de novembro, no Nor-
deste.
O evento, que reúne anu-
almente presidentes, 
corregedores e membros 
de todos os tribunais 
brasileiros, busca avaliar 
a estratégia nacional do 
Judiciário e definir me-
tas e ações prioritárias a 
serem perseguidas pelas 
Cortes brasileiras.
Os tribunais nordestinos 
interessados em sediar o 
evento tem  até o dia 20 
do corrente para enviar  
propostas ao CNJ.

Ainda não será agora que a 
Projeto de Emenda Constitu-
cional - PEC dos Jornalistas, 
que institui a obrigatorieda-
de do diploma para o exer-
cício da profissão, entrará 
em votação no Senado da 
República.
Atropelada pelo Projeto da 
Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias, a matéria somente será 
apreciada em agosto.

Uma nova modalidade de furto vem 
ocorrendo no interior do Estado, 
prejudicando algumas localidades: 
estão “afanando” transformadores e 
postes de iluminação.
Os autores são larápios de posse, 
afinal, ninguém rouba transforma-
dor ou poste, de moto ou  jumento.

Aberta a temporada de impug-
nação de candidaturas, antes 
dos votos  entraram em campo 
os advogados.
Tem candidato sonhando em 
ganhar o pleito por W.O, ou 
seja, como no futebol, sem en-
frentar o adversário.
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Quantos negros morreram no Brasil de ontem e de hoje? Mais de um 
milhão e meio na travessia do Atlântico, milhões no estresse das senzalas.” 

O deputado Aloizio Pereira Lima, filho do Cel. José Pereira Lima, já 
concluiu um livro sobre o assunto que breve estará nas bancas.”
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A  Comissão de Direitos Huma-
nos e Legislação Participativa 
acaba de aprovar projeto de lei 
da Câmara que institui sistema 
de cotas com reserva obriga-
tória de, no mínimo, 50% das 
vagas nas universidades e 
instituições de Ensino Técnico 
federais para os alunos que 
até então só tenham estudado 
em escola pública.
Depende agora de aprovação 
em plenário.

UPGRADE NA OAB

EDITORES ASSISTENTES: Carlos Cavalcanti, Carlos Vieira, Emmanuel 
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Carlos Pereira
Superintendente do DER

“O que anima 
o futebol 
é a rivalidade, 
a disputa 
entre 
torcedores”

arlos Pereira de Carvalho tem 73 anos e é engenheiro civil. 
Atualmente exerce o cargo de superintendente do Departamento 
de Estradas e Rodagens - DER. Ao longo de sua vida, ocupou 
sempre cargos de alta relevância na esfera pública. Ele começou 
como professor da Universidade Federal da Paraíba -UFPB, hoje 
aposentado.Depois foi secretário da Educação e Cultura do 
Governo da Paraíba, por duas vezes, presidente da Fundação 
de Assistência ao Estudante - FAE do Ministério da Educação e 
Cultura - MEC, superintendente da Superintendência dos Estadios 
da Paraíba -, dentre outros.
Mas muita gente não conhece o outro lado de Carlos Pereira 
de Carvalho, o de desportista, o de um homem apaixonado 
pelo esporte, que se diz torcedor do Botafogo da Paraíba e do 
homônimo carioca. Ele recebeu a reportagem de A União para falar 
dessa sua paixão.

C
Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br 
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EXCLUSIVO

Torcedor do Belo 
e construtor de estádio

O senhor se diz um torce-
dor de carteirinha do Botafo-
go da Paraíba, mas é e já foi 
bem mais do que isto. Qual a 
sua ligação com o Belo, além 
da paixão?

O meu clube de coração é o 
Botafogo, seja o daqui ou o do 
Rio de Janeiro. Desde menino 
aprendi a admirar o alvinegro 
da estrela solitária. Fui quase 
tudo no Botafogo Futebol Clube 
de João Pessoa, de cujo Conse-
lho Deliberativo faço parte. Já fui 
diretor de Patrimônio e cheguei 
a responder pela presidência na 
gestão do saudoso José Flávio 
Pinheiro Lima, na década de 70.

O que o senhor destacaria 
como sendo grandes momen-
tos do futebol da Capital e do 
Estado?

O futebol paraibano que já 
teve momentos gloriosos (a vi-
tória do Botafogo sobre o Fla-
mengo em pleno Maracanã), a 
participação de Botafogo, Cam-
pinense e Treze em divisões su-
periores, hoje infelizmente é re-
levado às categorias inferiores 
e até o Treze para disputar uma 
Terceira Divisão tem de apelar 
para a Justiça, lamentável.

Como o senhor vê o Bota-
fogo atual e o futebol da Ca-
pital?

É muito difícil fazer futebol 
na Paraíba, principalmente em 
João Pessoa, uma cidade que 
praticamente só tem um clube. 
O que anima o futebol é a riva-
lidade, a disputa entre torcedo-
res - o que sempre ocorreu, por 
exemplo, em Campina Grande, 
com o Treze e o Campinense que 
lutam entre si e, ambos, lutam 
contra o Botafogo.

Além de dirigente do Bo-
tafogo, o senhor também 
deu uma enorme contribuição 
ao futebol do Estado, por-
que participou ativamente da 
construção dos nossos dois 
maiores Estádios, Almeidão e 
Amigão. Eu queria que o se-
nhor falasse um pouco sobre 
isto.

Eu era o Superintendente 
da Sudepar, órgão criado para 
construir e administrar os Es-
tádios Amigão e Almeidão, no 
Governo Ernani Sátyro. Foi um 
tempo de enorme trabalho, tal-
vez a minha mais rica experiên-
cia em vencer um desafio, em 
que poucos acreditavam. Come-
çamos as obras em dezembro 
de 1973, com a elaboração dos 
projetos e inauguramos os dois 
estádios no começo de março de 
1975, 15 meses - um verdadeiro 
recorde.

O senhor falou aí do fu-
tebol paraibano, e o Brasileiro 
como está na sua opinião?

O futebol brasileiro também 

caíu muito nos últimos anos. 
Depois que ganhamos a Copa de 
2002, pouca coisa de bom acon-
teceu, a não ser a instituição 
do Campeonato Brasileiro por 
pontos corridos e aparição de 
alguns (poucos) craques como 
Kaká, Ronaldinho, Ganso e Ney-
mar. Não é à toa que atualmente 
estamos atrás da Argentina, Itá-
lia, França e até de Portugal, sem 
falar no Uruguai e na Espanha.

Vem aí as Olimpíadas. O 
que o senhor espera da parti-
cipação do Brasil e dos parai-
banos?

Acho que o Brasil terá uma 
participação discreta nas Olim-
píadas de Londres. Se igualar o 
número de medalhas conquista-
das em Pequim, já será de bom 
tamanho.

Dos paraibanos, apenas 
Kaio Márcio tem alguma chance 
de medalha. Até os “paraibanos” 
Ricardo e Emanuel parecem não 
ter perspectivas de subir ao pó-
dio.

Como o senhor ver esta 
perpetuação de dirigentes à 
frente das federações, tanto 
no Futebol como nos outros 
esportes?

É um mal do futebol brasi-
leiro e mundial. Veja-se o caso 
da Fifa (Fédération Internatio-
nale de Football Association), da 
CBF (Confederação Brasileira 
de Futebol) e da FPF (Federação 
Paraibana de Futebol). Na Fifa, 
depois de Havelange, Blatterr 
já tem muitos anos como presi-
dente e tão cedo não vai largar, 
o mesmo ocorreu na CBF onde 
Havelange passou para o gen-
ro Ricado Teixeira que, depois 
de muitos anos, decidiu passar 
para um outro dirigente ultra-
passado no tempo e no espaço.

Aqui na Paraíba, nem se 
fala. De Juracy para Rosilene e 
lá se vão décadas de domínio da 
Federação. Acho que a mudança 
deveria ocorrer de 4 em 4 anos, 
como ocorre com os mandatos 
dos políticos. Talvez melhorasse 
a situação do nosso futebol.  



Agende-se! 
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Reajuste, PBVest e Trauma 

A Petrobras informa o reajuste 
de 6% no preço de venda do diesel 
nas refinarias, a vigorar a partir de 16 
de julho de 2012.

O preço do diesel sobre o qual 
incide o reajuste anunciado não inclui 
os tributos federais PIS/COFINS 
e CIDE, e o tributo estadual ICMS. 
Estima-se que esse reajuste venha a 
representar um aumento aproximado 
de 4% sobre o preço final do 

combustível ao consumidor, que inclui 
ainda custo do biodiesel e margens de 
distribuição e revenda.

Esse reajuste foi definido 
levando em consideração a política 
de preços da Companhia, que busca 
alinhar o preço dos derivados aos 
valores praticados no mercado 
internacional em uma perspectiva de 
médio e longo prazo. 

Diesel terá reajuste de 6%

O Hospital de Emergência e Trauma Senador 
Humberto Lucena alterou o local das provas 
de seleção para contratação de pessoal regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 
As provas serão aplicadas nas Faculdades de 
Enfermagem e Medicina Nova Esperança – Facene/
Famene, na Avenida Frei Galvão, 12 – Gramame, 
em João Pessoa, por causa do grande número de 
inscritos no ato convocatório web processo nº 
431/2012.

As provas escritas serão realizadas neste 
sábado (14), com início às 8h e término às 12h, 
para os candidatos a cargos de nível superior. 
E das 14h às 18h para os candidatos que estão 
concorrendo a cargos de nível médio.

A instituição está oferecendo 57 vagas 
para os cargos de fisioterapeuta, enfermeiro, 

psicólogo, assistente social, nutricionista, 
farmacêutico, técnico em enfermagem e 
radiologia. O regime de contratação dos 
empregados da Cruz Vermelha Brasileira (CVB-
RS) será o da Consolidação das Leis do Trabalho, 
sem prejuízo das normas oriundas da convenção 
ou acordo coletivo da categoria profissional do 
contratado ou exceções previstas nos contratos 
de gestão.

De acordo com o superintendente da Cruz 
Vermelha Brasileira, Saulo Esteves, os empregados 
contratados pela CVB-RS não serão considerados 
funcionários públicos, não tendo estabilidade 
ou quaisquer benefícios regidos pela Lei nº 
8212/90, mesmo que anteriormente tenham 
sido contratados pelo poder público para exercer 
atividade idêntica à qual irá prestar.

provas do Hospital de Trauma 

A Petrobras definiu um novo reajuste no preço do óleo 
diesel. Sonora Brasil apresenta “Sotaques do Fole”. A gran-
de quantidade de candidatos alterou o local das provas do 
Hospital de Trauma e PBVest matricula até hoje.   

O Governo do Estado realiza até hoje as matrículas dos alunos inscritos no Projeto Pré-
Vestibular Social (PBVest) 2012. Ao todo, se inscreveram 5.547 estudantes até quarta-feira (11), 
quando encerrou o prazo das inscrições. Nas escolas onde sobraram vagas, os futuros alunos 
poderão comparecer pessoalmente até hoje, das 8h às 11h e das 14h às 17h. Os retardatários 
farão suas matrículas na segunda-feira (16).

 Para efetuar a matrícula, os alunos deverão levar a ficha de inscrição, RG e CPF e se 
dirigir à unidade educacional em que irá cursar o PBVest. Os inscritos são alunos que estão 
cursando a 3ª série do Ensino Médio em escola pública ou que concluíram Ensino Médio em 
escola da rede estadual e serão distribuídos por 32 escolas de 28 municípios paraibanos. 
Nelas, os alunos que vão se preparar para prestar o vestibular assistirão a aulas online, 
sendo acompanhados, presencialmente, por monitores responsáveis por sanar possíveis 
dúvidas.

Este ano, foram oferecidas seis mil vagas, enquanto no ano passado foram cinco mil. O 
número de municípios com oferta de vagas também saltou de 23, no ano passado, para 28, em 
2012. São eles: João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita, Guarabira, Araruna, Cuité, Itabaiana, 
Alagoa Nova, Picuí, Nova Floresta, Serra Branca, Monteiro, Patos, Água Branca, Juru, Princesa 
Isabel, Pombal, Itaporanga, Catolé do Rocha,  Sousa, Cajazeiras, Cruz do Espírito Santo, 
Mamanguape, Pedras de Fogo, Sumé, Alagoa Grande, Taperoá e Piancó.

pBVest increve até hoje

Fotos: Divulgação

O som do acordeão em suas variantes 
regionais é o foco do Sonora Brasil em 2012. A 
primeira etapa na Paraíba acontece hoje, sábado 
e domingo, nas cidades de Guarabira, João Pessoa 
e Campina Grande, respectivamente. Iniciando as 
apresentações no ano, o projeto traz ao Estado 
Dino Rocha e grupo, que mostrarão ao público 
características da cultura mato-grossense. A 
ação é gratuita e acontece no Auditório do Sesc 
em Guarabira, às 15 horas, no Teatro Ednaldo 
do Egypto, em João Pessoa, às 20 horas, e no 
Cine Teatro do Sesc Centro Campina Grande, às 
17h.

A apresentação tem como foco as 
tradicionais músicas produzidas no centro-oeste 
do país relacionadas ao acordeão e que tem 
origem na emigração paraguaia para as cidades 
fronteiriças e, posteriormente para o interior 
centro-sul de Mato Grosso do Sul. Esta migração 

possibilitou com que a cultura e os costumes dos 
paraguaios fossem assimilados pela população, 
fazendo com que se tornassem características 
típicas da região.

Representante da música mato-
grossense, Dino Rocha, conhecido como 
o Rei do Chamamé, teve a sua trajetória 
artística desenvolvida com base na tradição e 
preservação musical de sua terra. O músico, 
que é acordeonista, compositor e cantor, 
iniciou profissionalmente a sua carreira aos 
16 anos com o grupo Los 5 Nativos. Durante 
todo este período, o artista privilegiou 
as vertentes populares e a preservação 
do regionalismo na criação de canções e 
melodias. Por conta disto, suas produções 
prezam pelo uso de elementos que não 
modificam a essência das tradicionais 
composições da região.

Sotaques do fole 
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Arthur Pessoa comenta 
o video da banda
Grandphone Vancouver
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Sensações da loucura
Enquanto Nibiru Não Vem, espetáculo da Cia. Secreta, reestreia hoje no Centro Cutural Piollin

Wellington Pereira lança 
livro em Campina Grande

Serge Huot expõe na 
Estação Cabo Branco
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LITERATURA ARTES

Um novo louco chega a um 
manicômio levando relatos 
de uma profecia antiga que 
vai deixar os demais inter-
nos mais instáveis do que 
nunca: um planeta chamado 
Nibiru passaria tão próximo 
à Terra que a vida terrestre 

sofreria sérios danos, chegando ao fim. 
Loucura em cima de loucura produz refle-
xões e é essa proposta que a companhia de 
teatro Secreta quer ao voltar a encenar a 
peça Enquanto Nibiru Não Vem, que entra 
em cartaz hoje, no Piolin (no Róger, próximo 
à Bica), às 20h.

A peça fica em cartaz de sexta a domin-
go até o final do mês.  A entrada custa R$ 
10 (inteira) e R$ 5 (meia) nas sextas-feiras. 
Nos demais dias, custa R$ 20 (inteira) e 
R$10 (meia).

Na peça, Bia, Abel e Valentino, internos 
de um manicômio, tomam banho de sol num 
pátio quando recebem a visita de Siusurda 
Ninti, um novo colega que anuncia a passa-
gem do planeta Nibiru, conhecido também 
como Hercólobus, Planeta X ou Planeta 
da Travessia, por cruzar próximo a Terra 
a cada 3.600 anos, deixando um rastro de 
destruição e morte.

Siusurda profetisa a passagem de Nibi-
ru baseado nos ensinamentos dos sumérios, 
babilônicos e no apocalipse de São João. E, 
como tal profetizara, a sua visita no pacato 
manicômio não deixará pedra sobre pedra. 
Mais mudanças acontecem quando Constân-
cia, antiga amiga, volta para uma temporada 
internada.

A peça foi fruto de um trabalho de con-
clusão da especialização em representação 
teatral dos atores do grupo (Williams Muniz, 
Gigliolla Mello, Antônio Deol, Omar Brito 
e Rosa de Lima) há sete anos. O texto foi 
trabalhado coletivamente, orientado pelo 
professor Eliézer Rolim. Para os alunos, a 
ideia era trabalhar com a loucura. Assim, 
foram construindo o espetáculo, agregando 
ideias de cada um.

Naquela época, o espetáculo não teve 
uma grande temporada (cerca de seis me-
ses), mas o suficiente para participar de 
festivais como o Fenart (2004), XII Mostra 
Estadual de Teatro e Dança (2005) e um no 
Rio de Janeiro, que foi a Mostra Nacional de 
Teatro. Por questões pessoais, ao voltarem 
para a Paraíba, cada ator resolveu procurar 
outro destino.

“Fizemos uma carreira meteórica. Fize-
mos dois festivais por aqui e um terceiro no 
Rio. Quando a gente voltou, cada um queria 
seguir caminhos diferentes. Um queria ser 
diretor, outro queria viajar. Sete anos de-
pois, nos reencontramos e quisemos fazer 

novamente”, disse Eliézer Rolim, diretor do 
espetáculo e o professor responsável pela 
encenação há sete atrás.

A encenação não tem interesse apenas 
no enredo, mas sim em provocar os sentidos 
dos receptores, da plateia. Enquanto Nibiru 
Não Vem é uma montagem em que o grupo 
tenta atingir o universo das sensações dos 
espectadores ao trazer à cena emoções for-
tes e ditas desequilibradas dos pátios dos 
manicômios.

O espetáculo procura em suas ações 
cênicas provocar alegria ou tristeza, confor-
to ou incômodo, alívio ou sofrimento, mas, 
contudo, que faça aflorar a sensibilidade 
dos ditos normais e o racional dos insanos.

“Todos temos neuroses, mas cada louco 
desenvolve uma que não consegue contê-la. 
Resolvemos trabalhar as neuroses. Enquanto 
Nibiru Não Vem, a vida segue”, disse Eliézer 
sobre o mote de reflexão da encenação.

Para atingir o clímax, a peça é encena-
da em uma ambientação que aproxima os 
atores da plateia, provocando o ‘contágio’.

“O espetáculo é feito em sala, não é es-
petáculo de palco. Já fizemos no Santa Roza, 
mas colocamos a plateia no palco. Assim, o 
espetáculo coloca você dentro do contexto”, 
disse Eliézer.

“As ações são muito simples, se passam 
em um banco de jardim no manicômio. Mas 
a reação é muito forte. As pessoas que já 
têm problemas é bom não assistir, pois há 

FOTO: Divulgação

Horácio Roque
hroque.reporter@gamil.com

um contágio muito forte. Não tem como não 
se ver naquelas loucuras. No mínimo, vai se 
sentir desconfortável com o que está sendo 
falado”, completou o diretor.

A técnica teatral é baseada em Antonin 
Artaud. “É um francês que foi para o mani-
cômio aos 19 anos de idade e nunca mais 
parou de ir. No entanto, escreveu um dos 
melhores livros de teatro. Para ele, teatro 
tem que ser visceral. Ele compara o teatro 
à peste bubônica, em que a pessoa é conta-
giada sem nem sentir”, disse.

Após essa temporada em cartaz no 
Piolin, o grupo deve seguir viagem e se 
apresentar em festivais pelo país.

A ideia era 
trabalhar a 
loucura e o texto 
foi trabalhado 
coletivamente, 
sob orientação do 
professor Eliézer 
Rolim

Na encenação de Enquanto Nibiru Não Vem, os atores ficam muito próximo da plateia buscando provocar alegria, tristeza ou outro sentimento que faça aflorar a sensibilidade do público



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 13  de julho de 2012

Vivências

A Paraíba é realmente um Estado que traz como 
marca algumas polêmicas estéreis. E eu, como polemista 
nato que sou geralmente fico na mira desses atirado-
res sem causa.  Nem bem acabei de lançar o livro Forró 
de Cabo a Rabo e, entre envaidecedores elogios recebo 
críticas atabalhoadas e claramente plantadas sem funda-
mentação. 

Uma fã do sanfoneiro-cantor Amazan me mandou um 
e-mail extenso reclamando da ausência do citado artista 
afirmando que “se o seu livro não incluiu o Amazan o valor 
dele fica igual a zero”. Já o meu amigo Marcelo Melo – líder 
do Quinteto Violado, grupo pernambucano de imensa 
importância para a MPB – dispara contra mim por ter eu 
feito alguns questionamentos sobre Luiz Gonzaga.

No primeiro caso devo dizer que considero Amazan 
um ótimo showman, um eclético artista que toca bem 
sua sanfona, que declama poemas e que contribui para a 
nossa cultura com um belo programa de TV nos moldes do 
‘Cantos & Contos’ do meu irmão Celso Soares, que vai ao ar 
pela TV Correio. O que não entendo – em ambos os casos – 
é a forma rude como fui crucificado.

Não listei Amazan para Forró de Cabo a Rabo por-
que na minha avaliação seletiva para a obra entendo que 
nenhum dos artistas (compositores, intérpretes e músi-
cos) que constam no livro são bem mais notáveis do que 
Amazan. Isso não quer dizer que eu seja dono da verda-
de, mas sim que coube a mim fazer essa avaliação, e a fiz 
sem pejo. 

Bato o pé e acho que todos os citados no meu li-
vro sobre o forró e os forrozeiros estão um pouco (e em 
alguns casos muito) acima do talentosíssimo Amazan, que 
nem sempre se atem apenas ao 
tradicional pé-de-serra e flerta 
com ritmos que se aproximam do 
“vanerão” e se dilui um pouco na 
consistência estética. 

Marcelo Melo por sua vez 
me vê como um Judas pelo fato 
d’eu  questionar Gonzagão, que 
pelo visto para ele é um artista 
perfeito. A perfeição não existe, 
disse o pensador-filósofo-poeta
-romancista-dramaturgo-pintor 
W. J. Solha no prefácio de um dos 
meus livros de poemas. Muito 
menos na arte. Luiz Gonzaga era 
dono da mais bela voz do forró 
(há quem ache que Lindu, do Trio 
Nordestino tinha voz mais bo-
nita) mas ao que nos consta não 
compunha. 

Quem vivencia o forró deve 
já ter ouvido alguma coisa sobre 

isso. Para esses isentos o Rei do Baião era sim um gi-
gante pelo fato de cantar maviosamente e ser um artista 
imbatível no palco e na comunicação com a plateia. O que 
me leva a crer nesse suposto boato? Ouça uma ‘parceria’ 
de Luiz com Zé Marcolino e você identifica prontamente 
a mão do paraibano autor de “Pássaro Carão” e outras 
pérolas.

Recorra a João Silva e você perceberá a ausência de 
Gonzaga enquanto supostamente autor. E por aí isso vai 
se sucedendo com as ‘parcerias’ com Humberto Teixeira, 
Zé Dantas, Luiz Ramalho, Onildo Almeida etc. Ora; aonde 
estão os registros autorais do grandioso artista que foi 
Luiz Gonzaga? Eu não estou aqui para estilhaçar mitos, 
mas para deixar claro que a paixão cega pode turvar a 
sabedoria.

Forró de Cabo a Rabo, meu livro apedrejado por 
poucos e elogiado por muitos, nunca foi apresentado como 
um dicionário. Eu nunca quis que ele fosse enciclopédico, 
mas sim que ele seguisse o estilo que impus a outras obras 
minhas como “MPB de A a Z” e “Crônicas Musicais”. Sua 
função é dar prazer e abrir sim o bom debate desapaixo-
nado. 

Errado ou certo? Quem será o dono da verdade abso-
luta das qual o genial Raul Seixas sempre desconfiou? Os 
Beatles foram mais que os Rolling Stones? Bob Dylan foi 
mais do Leonard Cohen? Isso tudo é mui pequenino. Mas 
uma coisa é certa: meus textos têm atingido seu objetivo 
que é fazer pensar, mesmo que isso me custe injustas pe-
dradas de fãs frustrados e/ou de músicos estáticos. O con-
traditório se faz imprescindível e a verdade vive presa no 
espelho da madrasta, como me lembra Zeca Baleiro.  

As pesquisas mais recentes rea-
lizadas em nosso país atestam que as 
principais preocupações da sociedade 
brasileira na atualidade são exata-
mente em relação à violência, e ao 
uso indevido de drogas. Sendo que a 
primeira está intimamente relaciona-
da à outra.

As discussões sobre estas temá-
ticas preocupantes 
estão na pauta de 
qualquer reunião 
social, seja ela na 
família, na igreja, no 
bar, na Câmara de 
Vereadores ou no 
Congresso Nacional. 
É certo também que 
cada cidadão e cidadã 
brasileiros, têm uma 
opinião formada 
sobre as causas e até 
mesmo as estratégias 
de combate a esses 
males. Então, se sabe-
mos como resolver ou 
pelo menos minimizar este mal, por 
que não estamos fazendo? A sensação 
que tenho é que fomos infestados gra-
vemente por um conformismo letár-
gico eivado de egoísmo nefasto, onde 
cada pessoa espera que outros façam 

por ela, e só resolve agir efetivamente 
quando um familiar muito próximo é 
atingido gravemente por uma dessas 
mazelas sociais. 

A omissão em relação às ações 
educativas sobre drogas, no Brasil, 
atinge não só os cidadãos individual-
mente, mas também os diversos seg-
mentos sociais sejam estes públicos 

ou privados.
 O próprio Ministé-

rio da Saúde brasileiro 
prefere tratar o tema com 
o tecnicismo exagerado, 
comum no serviço públi-
co nacional, anunciando 
verbas para as políticas 
sobre drogas, através de 
editais e projetos mira-
bolantes, que todos nós 
sabemos nunca chegarão 
aos lugares ou pessoas 
que realmente precisam. 
As exigências teóricas de 
projetos intermináveis 
e demais entraves buro-

cráticos são tamanhos que ao final, 
em geral, tudo deságua apenas em 
discursos inflamados e convincentes, 
mas quase nunca em ações práticas 
eficientes.

Assim, devemos aproveitar este 

momento histórico, que estamos em 
período eleitoral para escolha dos 
gestores e articuladores da política 
municipal, para assumirmos um com-
promisso com nós mesmos, indicando 
para tais cargos pessoas que sejam 
realmente comprometidas com tal po-
lítica educativa. Necessário se faz que 
analisemos friamente não só a vida 
pregressa e administrativa dos candi-
datos, mas também, e principalmente, 
os programas e propostas apresenta-
dos por estes, para que posteriormen-
te possamos cobrar o cumprimento de 
tais medidas.

O problema do uso indevido de 
drogas não pode mais esperar. Um 
dependente químico especialmente 
de “crack” e de álcool, não aguenta 
ficar em fila de espera. Mesmo que os 
burocratas públicos insistam em dizer 
que tecnicamente ainda não se trata 
de uma epidemia, politicamente este 
problema precisa ser tratado e enfren-
tado com as prioridades inerentes as 
“epidemias”. 

Ademais, reforço a sugestão que, o 
simples envolvimento de nós cidadãos 
e cidadãs, ou mesmo do poder público, 
não é suficiente. Precisamos de mais, 
precisamos do comprometimento efeti-
vo de toda a sociedade.

Diácono e jornalista - jnunes48@hotmail.com

Memorial
Numa manhã de sábado, o ex-governador 

Tarcísio Burity chegou à Livraria do Luiz sem que 
ninguém percebesse. Nesse momento eu folheava A 
Montanha Mágica, de Thomas Mann, numa olhada 
superficial, como costumamos fazer antes de qual-
quer compra. Ao ouvir pronunciar “bom-dia”, volto 
meu olhar em sua direção, cumprimento-o com o 
tradicional gesto de inclinar a cabeça, seguido de 
rápido sorriso. Ele aperta a mão do livreiro, depois 
passeia entre as estantes apinhadas de livros. Uns 
dez minutos depois, pediu a encomenda reserva-
da, efetuou o pagamento com cartão e foi embora 
discretamente.

Apesar de ter servido ao seu governo durante 
suas administrações, como repórter, nunca tive para 
com Burity a aproximação desfrutada por Martinho 
Moreira Franco e Gonzaga Rodrigues, amigos que 
desfrutaram da intimidade e dos ensinamentos da 
literatura clássica e da filosofia moderna que ele 
sabia expressar. Martinho e Gonzaga, no entanto, 
ajudaram-me a admirá-lo pelo volume de sua cultu-
ra, pelos ensinamentos de professor de avantajado 
saber universal.

Este homem que galgou os píncaros da glória 
política sem apelar para a engenharia de conchavos 
para abdicar de seus princípios, está sendo home-
nageado com a inauguração do Memorial que leva 
seu nome, na Biblioteca do Espaço Cultural José 
Lins do Rêgo, quase uma década depois de sua mor-
te. O acervo cedido pela família compreende sete 
mil livros, além de medalhas, diplomas, certificados, 
discos em variados estilos de música, sobretudo a 
clássica, que tanto apreciava.

Será uma oportunidade para admiradores 
adentrarem na intimidade do seu pensamento, 
conhecendo os livros por ele lidos, os discos que 
costumava ouvir, além dos textos que escreveu. 
Afinal, é chegada a hora de conhecer um pouco mais 
do Burity que se recolhia ao silêncio do escritório 
para meditar e curtir a música e a literatura, depois 
de cumprir a missão de governar seu Estado por 
duas vezes.

Demorou quase uma década depois de sua 
morte para que nós, anônimos admiradores, pu-
déssemos contemplar a atividade deste integrante 
do seleto grupo dos completos intelectuais da 
Paraíba. Afinal, suas origens familiares o levariam, 
inevitavelmente, para o mundo das bibliotecas e da 
música.

São poucos os momentos protagonizados por 
Burity que presenciei, mas inesquecíveis. Um deles 
foi quando da homenagem do IHGP ao escritor 
Ascendino Leite, ocasião que pronunciou discurso 
no qual incitava aos paraibanos a resistir contra a 
sanha do Governo Federal que golpeou a Paraíba, 
encerrando as atividades do seu banco oficial. Jus-
tificou o apelo citando a atitude do escravo Spar-
tacus que desafiou o poderoso Império Romano. 
Também destacou o esforço de artistas que usaram 
a arte para defender a vida.

“Resistir é preciso”, “com a arte é possível de 
mover o ódio e o rancor”, e também, “a arte alimen-
ta a vida”. São palavras dele, pronunciadas na home-
nagem ao escritor Ascendino, naquela tarde, que me 
acompanham décadas depois.

Este homem, que desejou a Paraíba renovada 
pelo saber, já começa a ser julgado pela história 
como alguém que plantou sementes germinativas, 
que silenciosamente vão criando raízes imperceptí-
veis. Somente o tempo faz brotar.

Outro momento lembrado, em cujas palavras 
fizeram aumentar minha admiração por ele, foi seu 
discurso de posse na Academia Paraibana de Letras. 
Subtraiu o discurso convencional para transfor-
má-lo numa conferência de conteúdo filosófico. 
Através dele descobri que pela arte, na sua dimen-
são estética, o homem é levado ao sentimento da 
perpetuidade.

Vale a pena meditar esse discurso para come-
çar entender a dimensão deste homem, cultor do 
estudo de ciência e da arte, conhecedor do pensa-
mento humano.

Aprendi com ele o zelo pelas palavras. “Não 
existe nada de mais digno do que o saber a serviço 
das grandes causas”, são palavras pronunciadas 
durante a posse na APL.

José 
Nunes

Crônica Ricardo Anísio
Jornalista e crítico musical

ricardo.anisio@gmail.com

O forró da polêmica

Faça sua parte na política sobre drogas

O problema do 
uso de drogas não 
pode mais esperar. 
Um dependente 
de “crack” e 
de álcool não 
aguenta ficar em 
fila de espera

Crônica Deusimar W Guedes
Psicólogo e advogado

deusimar.drogas@hotmail.com
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Wellington Pereira lança livro de 
contos hoje em Campina Grande

Em cartaz

TREINAMENTO
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Wellington Pereira mostra o ser humano em situações extremas

A Dançarina 
e o Ladrão

Filme de Fernando Trueba aborda a redemocratização chilena

Roteiro

NA ESTRADA (On the Road, EUA, FRA, Reino Uni-
do, 2012). Gênero: Drama. Duração: 140 min. 
Classificação: 16 anos. Legendado. Direção: 
Walter Salles, com Garret Hedlund, Sam Riley, 
Kristen Stewart. Nova York, Estados Unidos. 
Sal Paradise é um aspirante a escritor que 
acaba de perder o pai. Ao conhecer Dean Mo-
riarty ele é apresentado a um mundo até então 
desconhecido, onde há bastante liberdade no 
sexo e no uso de drogas. Logo Sal e Dean se 
tornam grandes amigos, dividindo a parceria 
com a jovem Marylou, que é apaixonada por 
Dean. Os três viajam pelas estradas do interior 
do país, sempre dispostos a fugir de uma vida 
monótona e cheia de regras. CinEspaço 4: 14h, 
16h30, 19h e 21h30. Manaíra 3: 12h45, 
15h45, 18h40 e 21h50.

VALENTE (Brave, EUA, 2012). Gênero: Anima-
ção. Duração: 100 min. Classificação: Livre. 
Direção: Mark Andrews, Brenda Chapman e 
Steve Purcell. A história acompanha Merida, 
a princesa de um reino governado pelo rei 
Fergus e a rainha Elinor. Determinada em 
seguir o seu próprio caminho na vida, Merida 
desafia um antigo costume sagrado que 
coloca em perigosa o reino e a vida de sua 
família. Então ela parte em busca de uma 
velha sábia para tentar consertar seu erro. 
Manaíra 1: 16h30. Manaíra 5: 13h Tambiá 2: 
24h20, 16h20, 18h20 e 20h20.

A DANÇARINA E O LADRÃO (El Baile de La Victoria 
, ESP, 2009).Gênero: Drama. Duração: 127 min. 
Classificação: 16 anos. Direção: Fernando 
Trueba, com Abel Ayala, Ariadna Gil, Julio 
Jung. Com a chegada da democracia ao Chile, 
após a saída do ditador Augusto Pinochet do 
poder, o jovem Angel e o veterano Vergara 
são anistiados. Eles, no entanto, seguem 
caminhos diferentes. Enquanto Angel vai em 
busca de vingança, Vergara procura recuperar 
sua família. Seus caminhos se cruzam com o da 
jovem Victoria. Manaíra 1: 21h (Exceto sábado, 
domingo e segunda-feira).

E AÍ... COMEU?  (Brasil, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 102 min. Classificação: 14 anos. Dire-
ção: Felipe Joffily, com Emílio Orciollo Netto, Seu 

O escritor e professor uni-
versitário Wellington Pereira lan-
ça hoje, às 19h30min, no Centro 
de Cultura e Artes da UEPB (Uni-
versidade Estadual da Paraíba), 
em Campina Grande, o seu novo 
livro, cujo título é Catálogo Ilustra-
do da Vertigem Humana (Edição 
do autor, 2012, 84 pág.). A obra 
é uma coletânea de 10 contos e 
ilustrada com 20 desenhos do ar-
tista plástico Flávio Tavares, que 
também criou a capa. Na ocasião, 
haverá um bate-papo sobre a tra-
jetória do autor, mas com enfoque 
especialmente na sua incursão 
enquanto escritor na Paraíba, nas 
últimas décadas.         

Quarta obra de contos de 
Wellington Pereira, o lançamento 
de Catálogo Ilustrado da Vertigem 
Humana agora em Campina Gran-
de, é promovido pela UEPB (Uni-
versidade Estadual da Paraíba), 
em parceria com o Núcleo Literá-
rio Blecaute. O livro é constituído 
de narrativas breves.

“O objetivo do livro é mostrar 
que, em determinadas situações 
extremas, críticas, que o ser hu-
mano se encontre, ele pode che-
gar ao ponto de ultrapassar essa 
própria condição de ser humano e 
ser levado a realizar um trabalho 
belo, ou então cometer atos vio-
lentos, a exemplo de um estupro. 
E é o que trata a obra, que é justa-
mente a vertigem humana”, disse 
o professor Wellington Pereira 
para o jornal A União, quando fez 
o lançamento em João Pessoa, em 
maio passado. 

O autor disse que os contos 
incluídos no livro – cujo projeto 
editorial é de Juca Pontes e capa e 
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Com a chegada da demo-
cracia ao Chile, após a saída do 
ditador Augusto Pinochet do 
poder, o jovem Angel e o vetera-
no Vergara são anistiados. Eles, 
no entanto, seguem caminhos 
diferentes. Enquanto Angel vai 
em busca de vingança, Vergara 
procura recuperar sua família. 
Seus caminhos se cruzam com 
o da jovem Victoria, uma cega 
que sonha ser bailarina. 

Jorge e Tainá Müller. Fernando, recém separado, 
passa boa parte do tempo tentando compreen-
der o fracasso de seu casamento com Vitória. Já 
Honório é um jornalista machão casado com Leila. 
E Fonsinho escritor solteiro, metido à intelectual. 
Juntos, eles buscam entender o papel do homem 
no mundo atual, povoado por mulheres de ideias 
modernas. CinEspaço 1: 14h, 16, 18h, 20h e 22h. 
Manaíra 8: 14h, 17h, 19h15 e 21h40. Tambiá 1: 
16h50, 18h50 e 20h50.

A ERA DO GELO 4 (Ice Age – Continental Drift, EUA). 
Duração: 100 min. Classificação: Livre. Gênero: 
Animação. Dublado. Direção: Steve Martino e Mike 
Thrumeier. O novo longa-metragem da turminha 
gelada trata do efeito estufa e o degelo, como 
pano de fundo, para ilustrar uma série de 
acontecimentos. CinEspaço 2: 13h50, 15h50, 
17h50 e 19h50. Manaíra 1: 12h10, 14h15, 
18h50. Manaíra 6: 13h15,15h20, 17h40 e 20h. 
Manaíra 7/3D: 13h45, 16h10, 18h20 e 20h45. 
Tambiá 5: 13h30, 15h20, 17h10, 19h e 20h50. 
Tambiá 6: 14h10 e 18h40.
PARA ROMA COM AMOR (To Rome with Love, 

EUA, Espanha, Itália, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 107 min. Classificação: 12 anos. 
Legendado. Direção: Woody Allen, com Woody 
Allen, Alec Baldwin, Roberto Benini e Penélope 
Cruz. O longa-metragem é dividido em quatro 
segmentos, todos abordando situações 
diferentes. CinEspaço 2: 21h40.

O ESPETACULAR HOMEM ARANHA (The Amazing 
Spider-Man, EUA, 2012). Gênero: Ação, aventu-
ra e suspense. Duração: 136 min. Classificação: 
10 anos. Direção: Marc Webb, com Andrew 
Garfield, Sally Field, Martin Sheen e Emma 
Stone. A história de Peter Parker, estudante 
rejeitado por seus colegas e abandonado por 
seus pais, ainda criança, mas criado pelo Tio 
Ben. O adolescente tenta entender quem é, 
enquanto começa a viver a primeira paixão. 
CinEspaço 3/3D: 13h50, 16h20, 18h50 e 
21h30. Manaíra 2: 12h30, 15h30, 18h30 e 
21h30. Manaíra 4: 12h, 15h e 18h. Manaíra 
6/3D:  16h, 19h e 22h. Tambiá 4: 13h30, 16h, 
18h 30 e 21h. Tambiá 6/3D: 16h e 20h30.
BRANCA DE NEVE E O CAÇADOR (Snow White 

and the Huntsman, EUA, 2012). Gênero: Ação. 
Duração: 127 min. Classificação: 12 anos. 
Dublado. Direção: Rupert Sanders, com Kristen 
Stewart, Charlize Theron e Chris Hemsworth. A 
beleza de Branca é o seu maior problema, trans-
formando-se em ameaça para sua madrasta, 
Ravenna. Porém, a tirana não sabe que a jovem 
vem treinando a arte da guerra com um caçador, 
que foi enviado para matá-la. Tambiá 1: 14h30.

MADAGASCAR 3 – OS PROCURADOS (Madagascar 
3: Europe’s Most Wanted, EUA, 2012). Gênero: 
Animação. Duração: 93 min. Classificação: Livre. 
Dublado. Direção: Eric Darnell, Tom McGrath, 
Conrad Vernon, com Ben Stiller, Chris Rock e 
David Schwimmer. Os amigos Alex, Marty, 
Melman, Gloria, rei Julien e os pinguins deixam 
o continente africano rumo à Europa. Eles che-
gam a Mônaco, onde passam a ser perseguidos 
por uma obcecada agente de controle animal. 
Em plena fuga, o grupo encontra abrigo em um 
circo em crise, que poderá levá-los a uma turnê 
de volta para casa, os Estados Unidos. Tambiá 
3: 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30.

Festival Planeta tem novas atrações

As bandas norte-americanas Garbage e Best Coast foram confirmadas como 
atrações do Festival Planeta Terra 2012, que ocorre no dia 20 de outubro no 
Jockey Club, em São Paulo. O Garbage, formado por Shirley Manson (vocal), 
Steve Marker (guitarra, teclados), Duke Erikson (guitarra, teclados) e Butch 
Vig (bateria, loops), já tem cinco álbuns de estúdio e mais de 12 milhões 
de discos vendidos em todo o mundo. Eles já se apresentaram em cerca de 
35 países – no Brasil, porém, subirá ao palco pela primeira vez. Já o duo 
californiano Best Coast, formado por Bethany Cosentino and Bobb Bruno, 
se apresenta pela primeira vez no país. A banda foi formada em 2009, por 
Cosentino e pelo multi-instrumentista Bobb. O primeiro álbum Crazy for You 
foi aclamado pela crítica e conseguiu chegar ao número 36 no top de álbuns 
americano. Além do Garbage e do Best Coast, vêm ao evento Kings of Leon, 
Gossip, Azealia Banks e Maccabees. Os dois primeiros lotes de ingressos para 
o festival já se esgotaram. Ainda há ingressos no terceiro e último lote, que 
custam entre R$ 330 e R$ 165 (meia-entrada).

Grandphone Vancouver

É famosa a expressão: “Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça”, cunhada pelo 
cineasta baiano Glauber Rocha para justificar a criatividade do brasileiro capaz de, em 
meio às adversidades, produzir muito com quase nada. Com ela, o artista revolucionou a 
sétima arte no Brasil, inaugurando o chamado Cinema Novo na década de 60, tornando-se 
um dos cineastas mais criativos do cinema tupiniquim. Mais de 50 anos depois, outro 
baiano, estudante do curso de Arte e Mídia da Universidade Federal de Campina Grande, 
faz jus a essa máxima proferida por Glauber e produz um vídeoclipe que já é um sucesso 
na internet, com quase 200 mil visualizações em poucos dias.

Fernando Ventura é o nome responsável pelo vídeo Miss Me da ainda embrionária 
banda Grandphone Vancouver onde, além de dirigir e atuar, ele apresenta uma belíssi-
ma música de sua autoria e faz referências visuais à própria história do vídeoclipe, com 
citações a vários clássicos da música pop que vão de Beatles a Pink Floyd, passando por 
Bob Dylan e Michael Jackson.

Filmado na Rua Maciel Pinheiro, que fica no centro de Campina Grande, o trabalho 
destaca o charme da arquitetura arte décor dos prédios, que serve como cenário para o 
desenvolvimento da ideia do vídeo e conta com a participação de vários amigos do jovem 
cineasta, que vão aparecendo paulatinamente, reproduzindo trechos de famosos clipes 
que já fazem parte da memória videográfica pop mundial. Enquanto Fernando caminha 
pela rua cantarolando surgem, entre outros, Freddie Mercury do Queem, Kurt Cobaim do 
Nirvana e Michael Stipe do R.E.M., que no final unem-se ao protagonista numa grande 
festa em plena Rua Maciel Pinheiro.

Feito em plano sequencia, ou seja, sem cortes na imagem, o vídeo surpreende 
pela qualidade técnica e artística, além da falta de pretensão, pois em se tratando de 
um trabalho feito apenas para a conclusão do curso o clipe parece ter ganhado vida 
própria, espalhando-se rapidamente pela internet através do youtube e chamando a 
atenção dos meios de comunicação no mundo todo, que não se cansam de reproduzir e 
elogiar o feito do promissor músico⁄produtor.

Destaque também para a qualidade da música Miss Me gravada e produzida pelo 
guitarrista Giordano Frag no seu estúdio em Campina Grande, além do envolvimento na 
produção dos integrantes do coletivo cultural Natora que também integram a banda Sex 
On The Beach, outro importante trabalho em desenvolvimento na cena independente que 
já vem circulando os principais festivais do Brasil, com sua instigante música instrumental.

O sucesso repentino fez com que Fernando Ventura repensasse a ideia do vídeo 
ter sido apenas um exercício obrigatório para a finalização do curso de Arte e Mídia, 
agora ele é o motivo principal para o surgimento de uma nova banda que promete ul-
trapassar as fronteiras da Paraíba e do Brasil, mostrando que é possível realizar um 
trabalho de qualidade com pouco dinheiro, alguns amigos e muita criatividade.

Arthur Pessoa
Músico
arthur_pessoa@yahoo.com.br
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O show de Madonna no Rio mu-
dou de data. A apresentação no 
Parque dos Atletas, que aconte-
ceria no dia 1º de dezembro, foi 
adiada para o dia 2 (domingo). 
As performances da cantora 
nos dias 4 e 5 de dezembro, 
em São Paulo, e 9 de dezembro, 
em Porto Alegre, não sofreram 
alteração. Segundo a produtora, 
a mudança aconteceu “devido à 
readequação de agenda”. Du-
rante a tour, a nona da carreira 
de Madonna, ela programou 
84 shows em 32 países, in-
cluindo o Brasil em dezembro, 
terminando no início de 2013, 
na Austrália. A sequência de 
shows, a primeira desde a 
“Sticky and sweet” de 2008 e 
2009, promove o 12º álbum de 
estúdio da cantora, “MDNA”.

Show de Madonna 
no Rio de Janeiro 
tem nova data

A emblemática obra “O grito”, 
de Edvard Munch, encontra-se 
em mãos do magnata americano 
Leon Black, que teria pago os 
US$ 119,9 milhões alcançados 
em seu leilão, informou ontem o 
jornal “The Wall Street Journal”.
Para provar que o magnata 
americano teria comprado a obra 
leiloada no último dia 2 de maio, 
na sede da Sotheby’s, em Nova 
York, o jornal americano cita pes-
soas próximas a Black e também 
alguns colecionadores de arte. 
Black, de 61 anos, é membro do 
conselho do Moma de Nova York e 
possui uma considerável coleção 
de arte, que inclui professores 
clássicos e impressionistas.

Padre Dalmo Silva 
lança livro sobre 
Jesus Cristo

Mídias em destaque

Drops & notas
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Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

projeto gráfico de Milton Nóbrega 
- são a coletânea de um trabalho 
realizado durante uma década. 
“Precisei fazer uma seleção dos 
textos e, para isso, escolhi os que 
apresentavam uma harmonia nas 
narrativas, como se fosse um fio 
condutor”, disse ele.

Na opinião de Wellington Pe-
reira, qualquer ser humano está 
sujeito a sofrer vertigens, que o 
levem até mesmo a se sentir como 
se não pertencesse à raça huma-
na. “A literatura não nomeia, mas 
recria, para mostrar que isso é co-
mum no ser humano. Cabe à ciên-
cia, no entanto, dar o diagnóstico”, 
comentou o professor, para quem 
a vertigem é uma condição capaz 
de ampliar as afecções da alma e 
aproximar o homem de outras 
formas cognitivas e sensíveis da 
existência. 

Ele também manifestou sua 
satisfação com o resultado da par-
ceria – a propósito, a primeira rea-
lizada – mantida com Flávio Tava-
res. “Quando entreguei os contos 

selecionados para o livro ele disse 
que não iria fazer desenhos sobre 
as histórias, mas construir verda-
deiros quadros sobre a narrativa”, 
comentou Wellington Pereira, que 
encara as ilustrações como sendo 
uma parceria, uma coautoria para 
a publicação de Catálogo Ilustrado 
da Vertigem Humana.

O professor, inclusive, dei-
xou claro que, se a agenda do ar-
tista plástico permitir, por enten-
der que é um nome reconhecido 
nacional e internacionalmente, 
pretende empreender outros tra-
balhos a “quatro mãos”. O fato de 
Flávio Tavares conhecer litera-
tura e a história da arte estimula 
Wellington Pereira a desejar rea-
lizar outros projetos em parceria.      

Catálogo Ilustrado da Verti-
gem Humana um convite ao mun-
do de personagens, a exemplo do 
barbeiro de Penny Lane, Madame 
Bovary e o jovem Werther. Todos 
eles vivenciam situações verti-
ginosas, narradas em textos que 
aguçam a sensibilidade e a imagi-

nação do leitor, estimuladas pelo 
trabalho de Flávio Tavares. Nesse 
sentido, o artista criou painéis 
narrativos que fortalecem um dos 
traços de sua pintura: a tradição 
popular dos painelistas – à la Die-
go Rivera – e o Realismo Mágico 
dos traços de Borges, na convi-
vência estético-literária com os 
escritores da América Latina.

Sobre o autor
Jornalista formado pela 

Universidade Federal da Paraí-
ba, onde também é Mestre em 
Literatura Brasileira, Welling-
ton Pereira ainda é doutor em 
Sociologia pela Université René 
Descartes, Sorbonne, em Paris, 
na França. Ele é autor dos livros 
intitulados Crônica: a arte do 
útil ou do fútil? e Beijo da noiva 
mecânica – ensaios sobre mídia 
e cotidiano. Lançou duas obras 
ficcionais: As possibilidades do 
róseo (1992) e Chanel 19: histó-
rias no feminino (2000). E é co-
ordenador do Grupo de Pesquisa 
sobre o Cotidiano e Jornalismo 
(Grupecj), pelo qual já organizou 
oito livros, num trabalho que ren-
deu alguns prêmios importantes: 
Rumos Itaú Jornalismo Cultural 
(2007), na carteira de professor 
de Graduação, e o Luiz Beltrão de 
Ciências da Comunicação (2008), 
na categoria Grupo Inovador.

Sobre o artista
Um dos pintores mais im-

portantes da arte contemporânea 
brasileira, Flávio Tavares nasceu 
em João Pessoa, onde estabeleceu, 
por meio dos painéis que pintou 
em diversos sítios históricos da 
Capital, uma “geoestética do ima-
ginário”. Ele já expôs em diversas 
partes do mundo, a exemplo de 
Israel e Berlim.  
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Em defesa do meio 
Artista francês Serge Huot abre, hoje, Cidades Emersas, sua primeira 
exposição na Capital, com obras feitas de detritos recolhidos no mar

Utilizar sua obra – envolta com 
uma essência poética - para 
conscientizar a população 
da necessidade de preser-
vação do meio ambiente. 
É com esse propósito que 
o francês Serge Huot abre 
hoje, às 18h , no segundo 

pavimento da Torre Mirante da Estação Cabo 
Branco – Ciência, Cultura e Artes, que se lo-
caliza no bairro Altiplano, em João Pessoa, a 
exposição intitulada Cidades Emersas, cujas 
obras foram criadas com detritos lançados 
pela população ao mar e, levados pela maré, 
recolhidos na praia pelo próprio artista. 
A curadoria da individual, que poderá ser 
visitada pelo público até o dia 9 de agosto, 
é do artista plástico e arte-educador Sidney 
Azevedo. 

“A exposição tem uma essência poética, 
porque acredito que isso seja necessário na 
obra do artista”, disse para o jornal A União 
Serge Huot, que reside na Paraíba há cinco 
anos, mas vai expor, agora, pela primeira 
vez na cidade de João Pessoa. No intuito de 
sensibilizar o público, o artista francês – que 
se considera um defensor do meio ambien-
te – produziu obras reutilizando materiais 
trazidos pelo mar, a exemplo de tecidos, 
isopor, além de restos de objetos deixados 
pelos banhistas na praia.

“A inspiração vem do mundo urbano no 
contexto natural. Eu pego as sobras, os dejetos 
que acabam na beira da praia, como o isopor, 
e reutilizo para questionar: o que estamos 
fazendo com nós mesmos?”, comentou o fran-
cês, que reside na Praia de Arapuca, vizinha a 
Praia de Tambaba, no Litoral Sul do Município 
de Conde. É ali onde ele mantém o seu ateliê, 

Serviço

que chama de “Arapuca Arte Residência” e 
confessou considerar como “um manifesto” 
pela causa em defesa da natureza, por realizar 
suas experiências sensoriais e estéticas.

Na exposição Cidades Emersas, o vi-
sitante vai observar quatro painéis, uma 
escultura, uma instalação – que, criada de 
forma poética, significa uma floresta nativa, 
ou urbana – além de outras cinco esculturas 
em módulos e um vídeo mostrando o proces-
so de formação das ondas do mar.

Serge Huot, que já havia residido an-
teriormente no Brasil durante uma década 
(1984 a 1994), revelou que escolheu morar 
na Paraíba por considerar “um lugar bem 
tranquilo e agradável”, além de ser perto de 
Recife (PE), que considera um grande centro 
cultural. E garantiu que não se arrependeu 
pela opção do local para residência que fez.  

 O artista plástico ainda lembrou a pri-

vilegiada convivência mantida com o crítico 
francês e filósofo da arte Pierre Restany a 
partir de 1996 até 2003, quando faleceu. 
Ele admitu que, até hoje, o pensamento da 
Natureza Integral de Restany o influencia 
em suas pesquisas e ações artísticas, onde a 
arte e a vida se encontram e se harmonizam 
em conexões indissociáveis. 

“Em 1996 eu organizei um ciclo de 
conferências no Museu de Valence, ao Sul 
de Lyon, na França, e, sabendo que Pierre 
Restany tinha trabalhos sobre o Brasil, o 
convidei para participar do evento”, contou 
Serge Huot, que manteve uma estreita ami-
zade até o falecimento do crítico e filósofo 
de arte francês. 

O artista plástico francês disse que tra-
balha constantemente em seu ateliê. Ele an-
tecipou que seu próximo projeto deverá ser 
uma exposição com cerca de nove esculturas 

O artista plástico francês Serge Huot mora na cidade de Conde, no litoral Sul da Paraíba

Exposição: Cidades emersas
Artista: Serge Huot
Abertura: Hoje, às 18h 
Local: Estação Cabo Branco (2º 
pavimento da Torre Mirante)
Endereço: Av. João Cirilo da Silva, 
s/n - Altiplano
Período: Até 9 de agosto
Horário de visitação: De terça 
a sexta, das 9h às 21h; sábado e 
domingo, das 10h às 21h
Entrada: Gratuita

O artista utiliza os 
detritos que chegam à 
beira da praia, como o 
isopor, e reutiliza para 
questionar o que 
estamos fazendo com
nós mesmo
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Guilherme Cabral
guipb@jornalista@gmail.com

abstratas em metal e orgânicas, preenchidas 
com material reciclável. Mas ainda não defi-
niu quando irá mostrá-las ao público. 

De acordo com o curador da exposição, 
Sidney Azevedo, que assina o texto de aber-
tura da individual do francês Serge Huot, 
“as cidades emersas são um sonho lúcido de 
uma humanidade melhor em que o artista 
concretiza por meio dessa materialidade 
vulgar impregnada de histórias, onde ele 
problematiza e denuncia questões de ordem 
social e urbana, uma vez que sua ação está 
fundamentada na prática da Arte Ambiental”.

Sobre o artista
 Formado em Comunicação Oral na Uni-

versidade Louis Luére (Lyon) e em História 
da Filosofia pela Universidade Popular de 
Romans, na França, Serge Huot ingressou 
nas artes plásticas e visuais em 1989, na 
Escola Experimental de Arte. Em Marselha 
realizou, na Galeria Gaiart, a individual 
intitulada Arquétipos e, desde então, cria 
suas obras até hoje. Além da França, expôs 
em países como a Itália, Turquia e o Brasil, 
onde, 2007, iniciou – na Paraíba - o projeto 
Arapuca Arte Residência. 
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O Brasil tem 140 milhões 
de hectares de áreas 
degradadas
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Estudos comprovam 
que eles são mais 
vulneráveis às doençashomem

A cada três mortes de 
pessoas adultas, duas são de 
homens. Quando comparado 
com as mulheres, o tempo de 
vida deles é 7,6 anos menor. 
As doenças isquêmicas do co-
ração, como o infarto do mio-
cárdio, seguida das moléstias 
cardiovasculares (como o 
Acidente Vascular Cerebral, 
o AVC), outras doenças car-
díacas, pneumonia, cirrose e 
diabetes estão entre as prin-
cipais causas de mortes do 
sexo masculino.

Segundo o Instituto Na-
cional de Câncer (Inca), o 
câncer de próstata também 
está entre as causas mais 
frequentes de mortes. O cres-
cimento de óbitos por esse 
tipo de câncer cresceu 120%, 
entre 1979 e 2006, segundo 
o instituto.

Estudos comprovam que 
os homens são mais vulnerá-
veis às doenças, especialmen-
te as enfermidades graves 
e crônicas. Essa ocorrência 
está ligada ao fato de que eles 
recorrem menos frequente-
mente do que as mulheres 
aos serviços de atenção pri-
mária e procuram o sistema 
de saúde quando os quadros 
já se agravaram.

E para ampliar o acesso 
deles aos serviços de saúde, 
o Ministério da Saúde criou a 
Política Nacional de Saúde do 
Homem, em 2009.  Alinhada 
à Política Nacional de Aten-
ção Básica e integrante do 
Programa Mais Saúde: Direi-
to de Todos, criado em 2007, 
a iniciativa pela saúde mas-
culina prevê aumento de até 
570%  no valor repassado às 
unidades de saúde por pro-
cedimentos urológicos e de 

planejamento familiar, como 
a vasectomia, e a ampliação 
em até 20% no número de ul-
trassonografias de próstata.

Setenta cidades, incluin-
do todas as capitais, já ade-
riram à Política Nacional de 
Saúde do Homem. Cada uma 
delas recebeu R$ 75 mil para 
financiar as atividades. O ci-
dadão encontra esse serviço 
nas Unidades Básicas de Saú-
de (UBS) e nas Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAS).

A iniciativa foca os ho-
mens de 20 a 59 anos de idade, 
que correspondem a 41,3 % da 
população masculina ou 20% 
do total da população, totali-
zando 2,5 milhões de brasilei-
ros. Além de criar mecanismos 
para melhorar a assistência a 
essa população, a meta do Go-
verno Federal é incentivar que 
eles procurem o serviço de saú-
de ao menos uma vez por ano,  
nas UBS e UPAS.

Além disso, uma par-
ceria entre as secretarias 
municipais de saúde e o Mo-
vimento pela Saúde Masculi-
na, realizado pela Sociedade 
Brasileira de Urologia, pro-
moveu caravanas por 28 ci-
dades brasileiras no primei-
ro semestre do ano passado, 
2011. Em uma Unidade Mó-
vel de Saúde, pacientes con-
sultavam-se com urologistas. 

O objetivo principal da 
campanha foi conscientizar 
o público alvo sobre a impor-
tância da realização de exa-
mes preventivos para o com-
bate e diagnóstico precoce de 
doenças relacionadas à prós-
tata, disfunção erétil, câncer 
de pênis e outras. Mais de 14 
mil homens se beneficiaram 
da iniciativa. 

A próstata é uma 
glândula que só o ho-
mem possui e que se lo-
caliza na parte baixa do 
abdômen. Ela é um órgão 
muito pequeno, tem a 
forma de maçã e se situa 
logo abaixo da bexiga e 
à frente do reto. A prós-
tata envolve a porção ini-
cial da uretra, tubo pelo 
qual a urina armazenada 
na bexiga é eliminada. A 
próstata produz parte do 
sêmen, líquido espesso 
que contém os esperma-
tozóides, liberado duran-
te o ato sexual.

No Brasil, o câncer de 
próstata é o segundo mais 
comum entre os homens 
(atrás apenas do câncer 
de pele não-melanoma). 
Em valores absolutos, é 
o sexto tipo mais comum 

no mundo e o mais pre-
valente em homens, re-
presentando cerca de 
10% do total de cânceres. 
Sua taxa de incidência é 
cerca de seis vezes maior 
nos países desenvolvidos 
em comparação aos paí-
ses em desenvolvimento. 
Para 2012 a estimativa é 
do surgimento de 60.180 
novos casos. Em 2010 fo-
ram 12.778 mortes.

Mais do que qual-
quer outro tipo, é consi-
derado um câncer da ter-
ceira idade, já que cerca 
de três quartos dos casos 
no mundo ocorrem a par-
tir dos 65 anos. O aumen-
to observado nas taxas de 
incidência no Brasil pode 
ser parcialmente justifica-
do pela evolução dos mé-
todos diagnósticos (exa-

mes), pela 
m e l h o r i a 
na quali-
dade dos 
sistemas de 
i n f o r m a -
ção do país 
e pelo au-
mento na 
expectativa 
de vida.

Alguns 
desses tu-
mores po-
dem crescer 
de forma 
rápida, es-
palhando-se para outros 
órgãos e podendo levar à 
morte. A grande maioria, 
porém, cresce de forma tão 
lenta (leva cerca de 15 anos 
para atingir 1 cm³ ) que 
não chega a dar sinais du-
rante a vida e nem a ame-

açar a saúde 
do homem.

Pele
O cân-

der de  pele 
não-melo-
noma é o 
câncer mais 
frequente 
no Brasil e 
correspon-
de a 25% 
de todos 
os tumores 
m a l i g n o s 
registrados 

no país. Apresenta altos 
percentuais de cura, se 
for detectado precoce-
mente. Entre os tumores 
de pele, o tipo não-mela-
noma é o de maior inci-
dência e mais baixa mor-
talidade.

O câncer de pele é 
mais comum em pessoas 
com mais de 40 anos, sen-
do relativamente raro em 
crianças e negros, com ex-
ceção daqueles já porta-
dores de doenças cutâneas 
anteriores. Pessoas de pele 
clara, sensível à ação dos 
raios solares, ou com doen-
ças cutâneas prévias são as 
principais vítimas.

Como a pele - maior 
órgão do corpo humano - 
é heterogênea, o câncer de 
pele não-melanoma pode 
apresentar tumores de di-
ferentes linhagens. Os mais 
frequentes são carcinoma 
basocelular, responsável 
por 70% dos diagnósticos, 
e o carcinoma epidermoi-
de, representando 25% 
dos casos. O carcinoma 
basocelular, apesar de 

mais incidente, é também 
o menos agressivo. A es-
timativa de novos casos é 
de 134.170, sendo 62.680 
homens e 71.490 mulheres 
(2012). Quanto ao número 
de mortes, foram 1.507, 
sendo 842 homens e 665 
mulheres, em 2010.

Prevenção
Já está comprovado 

que uma dieta rica em 
frutas, verduras, legumes, 
grãos e cereais integrais, e 
com menos gordura, prin-
cipalmente as de origem 
animal, ajuda a diminuir o 
risco de câncer, como tam-
bém de outras doenças 
crônicas não-transmissíveis. 
Nesse sentido, outros hábi-
tos saudáveis também são 
recomendados, como fazer 
atividade física.

Câncer de próstata está entre os mais frequentes

Os homens recorrem menos do que as mulheres aos serviços de atenção primária e só procuram o médico quando a doença se agrava
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“A cada três 
mortes de 
adultos, 2 são 
de homens. o 
tempo de vida 
deles é 7,6 anos 
menor do que 
das mulheres”
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Monitoramento 
de desastres

CTCT reforça a
qualidade da água

O Brasil deu um passo impor-
tante rumo ao uso sustentável da 
água. Assim definiu o presidente 
da Câmara Técnica de Ciência e Tec-
nologia (CTCT), Sanderson Leitão, a 
aprovação, pelo Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos (CNRH) na última 
terça-feira da moção que recomenda 
ações de ciência e tecnologia para 
melhoria do controle de qualidade e 
do tratamento de água de abasteci-
mento e de efluentes.

Coordenador-geral de mudan-
ças globais e climáticas do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI) e representante do minis-
tério no CNRH, Sanderson Leitão 
entende que a medida (aprovada 
por unanimidade pelos membros do 
conselho) abre caminho para uma 
ampla discussão do tema sob o en-
foque da saúde pública, uma vez que 
prevê a remoção de micropoluentes 
emergentes e micro-organismos 
patogênicos emergentes, assim 
como o desenvolvimento de técni-
cas de identificação, quantificação 
e monitoramento desses compostos 
orgânicos. 

Sanderson Leitão sustenta 
a necessidade de maior atenção à 
qualidade da água consumida no 
país e no mundo, em especial, diante 
dos avanços das tecnologias e dos 
medicamentos e da maior utilização 
desses produtos. 

O ser humano passou a con-
sumir muitos medicamentos que são 
excretados na rede de esgoto, como 
os hormônios dos anticoncepcionais. 
Quando não há tratamento adequado, 
isso vai para os rios e, quanto tem, 
não é suficiente para a remoção da 
droga presente em nanopartículas 
na urina, alerta o presidente da CTCT, 
ao acrescentar que alguns países do 
norte da Europa começam a desper-
tar para essa realidade. “Alemanha e 
Finlândia estão com pesquisas adi-
antadas sobre o assunto”, informa. 
Micropoluentes emergentes são 
compostos orgânicos e inorgânicos 
que apresentam risco potencial para 
saúde e para o meio ambiente.

Uma plataforma computacional 
aberta que permite a qualquer 
usuário desenvolver seu próprio 
sistema operacional de riscos am-
bientais. Esse é o principal objetivo 
da TerraMA2, que será lançada ofi-
cialmente na próxima quarta-feira 
pelo Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe/MCTI) em São José 
dos Campos (SP). Por meio da nova 
ferramenta do Inpe, será possível 
monitorar qualquer ocorrência a par-
tir de informações disponíveis na in-
ternet, utilizando dados de satélites, 
de radares meteorológicos, modelos 
de previsões numéricas ou, ainda, 
de pontos fixos como plataformas 
de coleta de dados (PCD), sondas, 
boias, estações e instrumentos geo-
técnicos. 

Uma das vantagens da inovação é 
a liberdade com que o usuário poderá 
acompanhar e registrar incêndios 
florestais, deslizamentos, enchentes, 
estiagens, cortes na rede de energia 
pela incidência de raios ou movimen-
tos de marés com ressacas em regiões 
portuárias, entre outras situações 
de risco. A integração da TerraMA2 a 
serviços geográficos e modelagem � 
por meio do acesso, em tempo real, 
a dados meteorológicos, climáticos, 
atmosféricos, hidrológicos, geotéc-
nicos, demográfico � viabiliza, ainda, o 
monitoramento de ocorrências como 
abalos sísmicos, descargas elétricas, 
epidemias e áreas com maior incidência 
de homicídios. Nova versão da plata-
forma antes chamada de Sismaden, o 
TerraMA2 é mais um resultado de 25 
anos de pesquisa e desenvolvimento 
do INPE

O Programa Espacial Bra-
sileiro deveria tentar fazer me-
nos atividades para ter mais 
resultados. Essa é a sugestão 
de Flávia de Holanda Schimdt, 
técnica de planejamento e pes-
quisa do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) de-
fendida ontem no lançamento 
de estudo sobre os desafios e 
oportunidades para a indústria 
espacial nacional. A opinião da 
pesquisadora é compartilhada 
por especialistas como Geovany 
Araújo Borges, do Departamen-
to de Engenharia Elétrica da 
Universidade de Brasília (UnB), 
e Carlos Alberto Gurgel Veras 
do Departamento de Engenha-
ria Mecânica também da UnB.

Os americanos são res-
ponsáveis pela fabricação de 
82% de equipamentos inteiros 
ou de componentes de satéli-
tes, sondas e naves lançados 
em todo o mundo. A explora-
ção espacial e o lançamento de 
satélites movimenta US$ 206 
bilhões anuais na economia in-
ternacional.

Na opinião da pesqui-
sadora, o programa espacial 
brasileiro, que já tem 50 anos 
(inaugurado à época da corrida 
espacial entre Estados Unidos e 
União Soviética, na Guerra Fria), 
não conseguiu obter resultados 
em cinco décadas. “Temos meio 
satélite e 0,4 de um foguete lan-
çador”, criticou. Para ela, “o es-
copo” do programa não é bem 
definido. “Talvez a gente possa 
fazer uma coisa menor com 
mais sucesso”, ponderou.

“Eleger um nicho pode 
ser uma possibilidade para ser 
bom e competitivo em alguma 
coisa”, recomendou em entre-
vista à Agência Brasil. Um dos 
nichos que o país já demons-

Menos atividades e foco nos resultados
programa espacial brasileiro
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especialistas do ipea e da Unb 
pedem que o governo Federal  
mude o paradigma no setor

cyclone space aumenta o capital

Plano Plurianual prevê o lançamento de 40 foguetes até 2015

A presidenta Dilma 
Rousseff assinou decreto 
na semana passada au-
torizando a transferência 
R$ 135 milhões da União 
para aumento de capital 
da Empresa Binacional 
Alcântara Cyclone Space 
(ACS).

A empresa é forma-
da pelo Brasil e pela Ucrâ-
nia e foi criada para fazer 
a comercialização e ope-
ração de serviços de lan-
çamento utilizando o ve-
ículo lançador Cyclone-4, 
do Centro de Lançamen-
to de Alcântara (MA). O 
centro é considerado o 
melhor ponto de lança-
mento de foguetes por 
causa da proximidade 
com a Linha do Equador 
(economia de até 30% de 
combustível) .

O dinheiro a ser 
transferido é dos orça-
mentos públicos deste 
ano e do ano passado. 
Conforme o decreto, R$ 
50 milhões são do crédi-
to ordinário aberto em 
favor do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Ino-
vação (previsto na Lei nº 
12.581/2011) e R$ 85 mi-
lhões estavam inscritos 
em Restos a Pagar (Lei nº 
12.595/2012).

O aumento de ca-
pital da empresa estava 
acordado entre o Brasil e 
a Ucrânia. Segundo o site 
da Cyclone Space, a ACS 
foi constituída em agosto 
de 2006, com investimen-
to inicial de US$ 4,5 mi-
lhões de cada país. O tra-
tado original estabelecia 
que o Brasil e a Ucrânia 
deveriam compor o ca-
pital da empresa até um 
total de US$ 105 milhões. 
Em 2008, o teto do capi-
tal da empresa passou 
para US$ 375 milhões.

Testes com foguetes
O Centro de Lan-

çamentos de Alcântara 

(CLA), localizado no Ma-
ranhão, testou dois fo-
guetes de treinamento 
no mês passado, inseridos 
na campanha de prepara-
ção do lançamento, cha-
mada Operação Falcão I.

De acordo com as in-
formações do Ministério 
da Ciência e Tecnologia 
(MCT) e da Agência Es-
pacial Brasileira (AEB), os 
testes viabilizam a prepa-
ração do CLA para ope-
rações de maior porte, 
como o lançamento do 
Veículo Lançador de Sa-
télites (VLS) e do Cyclone 
4, foguete em desenvol-
vimento com a Ucrânia – 
também para transporte 
de satélites.

O Brasil pretende, 
nos próximos três anos, 
lançar, anualmente, no-
vos satélites de observa-
ção da Terra: o Cbers 3 
(em setembro de 2012, 
em parceria com a Chi-
na); o Amazônia 1 (em 
2013, totalmente nacio-
nal) e o Cbers 4 (provavel-
mente em setembro de 
2014, também feito com 
a China).

Ainda não estão de-
finidos os locais de lança-
mento, que poderão ser 
escolhidos por meio de 
licitação internacional. O 
custo de lançamento é de 
cerca de US$ 30 milhões.

Os foguetes lança-
dos esta semana medem 
3,05 metros e pesam 68,3 
quilogramas-força (kgf), 
medida que traduz a for-
ça que uma massa de um 
quilograma exerce quan-
do sujeita à gravidade, o 
que, no caso, equivale a 
aproximadamente 7 kg 
em terra. 

Além dos testes des-
ta semana, estão progra-
mados mais dois lança-
mentos: um no início de 
agosto e outro, entre o 
final de outubro e início 
de novembro.

trou grande capacidade, se-
gundo Flávia Schimdt, é o lan-
çamento do veículo suborbital 
para transporte de experimen-
to científico, como o recente 
do foguete brasileiro VS-40M, 
lançado da Noruega no final de 
junho para transportar experi-
mento do Centro Espacial Ale-
mão (DLR).

“Mal conseguimos ter nos-
sos satélites”, lembrou Borges 
após a apresentação no Ipea. 
“O mercado (da indústria espa-
cial) está em mudança de para-
digma”, disse Veras ao defender a 
focalização como aconteceu no 
caso da Embraer, empresa nacio-
nal especializada em aviões para 
voos regionais.

A restrição das atividades 
do programa espacial contra-
ria, no entanto, a Estratégia 
Nacional de Defesa (END) que 
defende o “domínio completo” 
dos ciclos de produção de sa-
télite, lançamento e comunica-
ção e o Plano Plurianual (PPA 
2012/2015) que prevê o de-
senvolvimento de oito satélites 
e o lançamento de 40 foguetes 
suborbitais e de treinamento.

Além da falta de foco, o 
Programa Espacial Brasileiro 
padece com a descontinuidade 
de recursos, desestimulando 
o interesse de fornecedores. 
“Para permanecer no setor, 
essas empresas têm que ver 
um horizonte, uma demanda 
contínua para as atividades 
dela. O ambiente tem que ser 
favorável”, disse a pesquisado-
ra, salientando que os planos, 
programas e estratégias do go-
verno precisam ser executados. 
“Não basta ser uma declaração 
de intenções”.

Flávia Schimdt recomenda 
que o Estado, as empresas e a 
comunidade científica “se arti-
culem melhor” e “organizem a 
demanda” para o programa es-
pacial, vinculando as iniciativas 
às atividades de urgência social 

(como fornecimento de inter-
net banda larga em áreas sem 
cabeamento ótico, teleducação 
e telemedicina) e de grande po-
tencial econômico (como agro-
negócio, energia e construção 
civil).

Esse foi o caminho, por 
exemplo, seguido pela Índia e 
China que “enraizaram” seus 
programas espaciais dentro 
dos projetos de desenvolvi-
mento econômico e, apesar de 
terem iniciado depois do Brasil, 
têm hoje programas espaciais 
mais exitosos.

Pouco mais de uma de-
zena de países têm experiên-
cia com projetos espaciais e o 
Brasil ocupa a última posição 
no ranking mundial de com-
petitividade espacial, segundo 
Futron’s 2009 Space Competi-
tiveness Index, levantamento 
internacional citado no estudo 
do Ipea . “A gente está no clu-
be. Resta a nós subir posições”, 
ponderou a técnica do Ipea.

Conforme a pesquisa do 
instituto, o Brasil tem 177 em-
presas fornecedoras de servi-
ços e peças para a área espacial, 
sendo 71 indústrias de trans-
formação que concentram 
79% dos trabalhadores do se-
tor. Quase 78% das empresas 
estão instaladas no estado de 
São Paulo, principalmente em 
São José dos Campos.

O cruzamento com dados 
do Ministério do Trabalho indi-
ca que existem mais de 43 mil 
empregados no setor, o equi-
valente a 278 pessoas por em-
presa. A escolaridade média no 
setor é 11,6 anos de estudo e 
37% da mão de obra têm nível 
superior (8,7% são engenhei-
ros). A renda média dos tra-
balhadores é R$ 2.566,12. As 
empresas têm, em média, 18,3 
anos de funcionamento. Um 
quarto delas exporta produtos, 
enquanto a metade importa 
componentes.

Uma história repleta de descontinuidade
Após o acidente com o 

Veículo Lançador de Satélites 
1 (VLS-1), em 22 de agosto 
de 2003, que destruiu par-
te do Centro de Lançamento 
de Alcântara (CLA), no Esta-
do de Maranhão, e matou 21 
engenheiros e técnicos do 
Comando-Geral de Tecnologia 
Aeroespacial (CTA), à época, o 
presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva garantiu que o programa 
espacial brasileiro não seria 
interrompido.

 Depois de anos de recur-
sos decrescentes e irregulares, 
os investimentos no Programa 
Nacional de Atividades Espa-
ciais (PNAE) começam a vol-
tar aos níveis verificados em 
meados da década de 1980, 

época em que o país mais 
destinou verbas a ele. As pes-
quisas espaciais no Brasil co-
meçaram em 1961, por deter-
minação do então presidente 
Jânio Quadros, impressionado 
que estava pelo lançamento 
do primeiro satélite constru-
ído pelo homem, o soviético 
Sputnik, em 1957.   
Desde então, o Brasil já inves-
tiu em seu programa espacial 
cerca de US$ 1,5 bilhão (R$ 3,2 
bilhões). Pode parecer muito 
para um país com tantas ca-
rências em outras áreas, como 
saúde e educação, por exem-
plo. Mas não é, se comparado 
ao gasto de alguns países. Os 
Estados Unidos, por exemplo, 
aplicam cerca de US$ 15 bi-

lhões por ano apenas na parte 
civil de seu programa espacial. 

Mesmo a Índia, país 
em desenvolvimento as-
sim como o Brasil, gasta 
US$ 450 milhões por ano.  
Os dispêndios brasileiros 
ainda estão longe desse va-
lor. “Em 2005, destinamos 
R$ 200 milhões ao progra-
ma”, informa Sérgio Gauden-
zi, presidente da Agência 
Espacial Brasileira (AEB). 
Neste ano, segundo ele, os 
gastos do PNAE deverão ficar 
em torno de R$ 250 milhões. 
“Pouco a pouco estamos nos 
aproximando de nossa meta, 
que é alcançar US$ 200 mi-
lhões (cerca de R$ 440 mi-
lhões)”, diz. 

Falta o domínio tecnológico ao país
O Brasil ainda não lançou 

o satélite de observação Ama-
zônia 1, previsto inicialmente 
para abril de 2010, por falta de 
domínio tecnológico. De acor-
do com Marco Antônio Cha-
mon, coordenador de Gestão 
Tecnológica do Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), “a adaptação da indús-
tria nacional aos padrões es-
paciais foi mais demorada do 
que se imaginava inicialmente. 
As indústrias penaram para 
aprender como fazer”. O satéli-
te, de 550 quilos, é totalmente 
brasileiro, feito sem parceria, e 
está em construção utilizando 
principalmente componentes 
criados por 15 empresas na-
cionais.

“Tem uma curva de apren-
dizagem que não se consegue 

acelerar mais do que a um certo 
ritmo, independente da quanti-
dade de pessoas ou do dinheiro 
que se coloque. Aprender a fa-
zer tecnologia é mais complica-
do”, explica Chamon.

Segundo ele, a dificulda-
de principal está nos compo-
nentes eletrônicos. “Em toda 
a parte de mecânica já temos 
maior segurança”. Algumas pe-
ças produzidas não resistem 
às câmaras que simulam a va-
riação de temperatura, vácuo e 
de impacto. “Às vezes, quebra. 
Volta para a bancada, daí se re-
faz e estuda. É um problema de 
aprendizado”.

Para a consultora legis-
lativa da área de ciência e 
tecnologia da Câmara dos De-
putados, Elizabeth Veloso, a 
indústria espacial nacional tem 

dificuldade de se desenvolver 
por “falta de continuidade” do 
Programa Espacial Brasileiro. 
“Não há  fluxo de compra”, afir-
ma, acrescentando que não “há 
prioridade”, “faltam recursos” 
e “não há compromisso com o 
atendimento de metas”.

Em sua opinião, o mau de-
sempenho do programa deixa 
o país “à mercê das grandes 
potências” e “totalmente de-
pendente” para monitorar por 
satélite a ocupação de terras e o 
desmatamento florestal, vigiar 
fronteiras, prestar serviços de 
previsão do tempo e preven-
ção de catástrofes (como en-
xurradas e grandes estiagens), 
descobrir riquezas mineiras 
e atender às demandas de te-
lecomunicações, como a am-
pliação da banda larga.

Tecnologia



Meio ambiente
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Prejuízo e pobreza 
Brasil tem 140 milhões de áreas degradadas

FOTO: Divulgação

Caso o Brasil recuperasse 
suas áreas degradadas, 
como terras abandona-
das, em processo de ero-
são ou mal utilizadas, não 

seria preciso derrubar mais nenhum 
hectare de floresta para às ativi-
dades da agropecuária, segundo 
avalia técnicos e pesquisadores, 
durante o 9º Simpósio Nacional de 
Recuperação de Áreas Degradadas 
(9º Sinrad), que ocorre no Rio de 
Janeiro até o dia 13. O diretor do 
Departamento de Florestas do Mi-
nistério do Meio Ambiente (MMA), 
Fernando Tatagiba, estimou em até 
140 milhões de hectares o total de 
terras nessa situação no país, área 
superior a duas vezes o tamanho 
da França. O ministério está fina-
lizando seu novo plano plurianual, 
que dará grande importância à re-
cuperação da terra como forma de 
evitar o empobrecimento das po-
pulações e prevenir a derrubada 
de mais áreas de florestas.

“Neste plano está estabelecida 
uma meta de elaborar, até 2015, 
um plano nacional de recuperação 
de áreas degradadas, que necessa-
riamente deve ser feito com políti-
cas integradas com outros setores 
da sociedade. Não existe um núme-
ro preciso (de terras degradadas), 
mas gira em torno de 140 milhões 
de hectares. É um grande desafio 
que temos pela frente, de superar 
esse passivo, pois essas áreas ge-
ram prejuízos enormes para o país 
e trazem pobreza para o produtor 
rural”, disse Tatagiba.

Segundo o diretor, existem 
áreas degradadas em todos os bio-
mas e regiões do país. “Obviamen-
te, onde a ocupação humana é mais 
antiga, existem áreas mais exten-
sas, como é o caso da Mata Atlân-
tica. Mais recentemente, temos o 
Cerrado. Na Amazônia, as áreas 
degradadas estão localizadas em 
locais de mineração e no chamado 
Arco do Desmatamento (faixa de 

terra de pressão agrícola marcada 
por queimadas e derrubadas, ao 
sul da Amazônia, do Maranhão ao 
Acre)”, explicou.

Tatagiba considerou que se as 
áreas degradadas forem recupe-
radas, não seria preciso derrubar 
mais nenhum hectare de floresta 
para agricultura e pecuária, ainda 
que na prática nem toda área pos-
sa ser totalmente recuperada.

“Para reduzir a pressão sobre 
florestas, há necessidade de se 
recuperar pastagens degradadas, 
que são em torno de 15 milhões de 
hectares. Se você recupera a capa-
cidade produtiva dessa pastagem, 
elimina a necessidade de suprimir 
uma área equivalente em florestas. 
Além disso, é preciso aumentar a 
produtividade da pecuária, pois 
não tem cabimento um boi por 
Maracanã (equivalente a um hec-
tare)”, comparou Tatagiba.

Para o chefe do Centro Nacio-
nal de Pesquisa de Agrobiologia 
da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa Agrobio-
logia), Eduardo Campello, o Brasil 
já detém tecnologia própria para 
reverter a degradação das terras, 
por meio de processos de seleção 
e manejo e trocando produtos quí-
micos por insumos biológicos. Com 
isso, ele considera ser possível re-
duzir ou até reverter a derrubada 
de florestas para a agropecuária.

“Várias dessas áreas podem 
se tornar mais rentáveis, tirando 
a pressão sobre as florestas e os 
remanescentes nativos. Já tive-
mos avanços incontestáveis com o 
plantio direto (técnica em que se 
roça a terra e se semeia em segui-
da, evitando a erosão). 

É preciso integrar lavoura, pe-
cuária e floresta, usando mecanis-
mos naturais, como fixação bioló-
gica de nitrogênio, evitando o uso 
de adubo químico. Já temos áreas 
abertas suficientes, o que precisa-
mos é recuperar o solo.”

Cresce preocupação dos brasileiros 
com o meio ambiente, aponta pesquisa

Comercialização de madeira em larga escala tem favorecido para o significativo desmatamento das reservas brasileiras

Aproximadamente 13% dos 
brasileiros dizem ter preocupação 
com o meio ambiente, segundo pes-
quisa divulgada pelo Ministério do 
Meio Ambiente. O percentual é mais 
do que o dobro do registrado há seis 
anos (6%).

De acordo com o levantamen-
to, o meio ambiente está em sexto 
lugar na lista de preocupações dos 
brasileiros, ficando atrás de saúde/
hospitais (81%), violência/crimina-
lidade (65%), desemprego (34%), 
educação (32%) e políticos (23%). 
Há seis anos, o meio ambiente apare-
cia na 12ª colocação, à frente apenas 
de reforma agrária e dívida externa. 
Em 1992, ano da primeira pesquisa, 

o tema era sequer citado.
“Isso é resultado de um maior 

acesso à informação. Mas o meio am-
biente também é visto como proble-
ma, e não como uma oportunidade”, 
disse a ministra do Meio Ambiente, 
Izabella Teixeira.

O principal problema ambien-
tal citado pelos brasileiros é, desde 
a primeira pesquisa, o desmata-
mento de florestas (neste ano, com 
67%). Outros principais proble-
mas são a poluição de rios e lagoas 
(47%), a poluição do ar (36%), o 
aumento do volume do lixo (28%), 
o desperdício de água (10%), a ca-
mada de ozônio (9%) e mudanças 
do clima (6%). 

Também são citados como pro-
blemas: extinção de animais/plantas 
(6%), falta de saneamento (3%), po-
luição por fertilizantes (3%), consu-
mo exagerado de sacolas plásticas 
(3%) e falta de conscientização am-
biental da população (2%).

A pesquisa mostrou, no entanto, 
que as belezas naturais são o princi-
pal motivo de orgulho para os brasi-
leiros. Aproximadamente 28% das 
pessoas dizem que o meio ambien-
te brasileiro é motivo de orgulho, à 
frente do desenvolvimento econômi-
co (22%), das características da po-
pulação (20%), do pacifismo (13%), 
da cultura (6%) e da qualidade de 
vida (1%).

Cerrado: solução para carne e grãos
A região do Cerrado pode ser 

a solução para o abastecimento de 
carne e grãos no Brasil, sem precisar 
derrubar uma única árvore em flores-
tas virgens. Segundo maior bioma do 
país, o Cerrado ocupa 24% do territó-
rio nacional, em um total de 2 milhões 
de quilômetros quadrados (km²).

Pelo menos 48% desse terri-
tório já foram desmatados, pratica-
mente tudo nos últimos 50 anos. En-
tre 2002 e 2008, a área desmatada foi 
14 mil quilômetros quadrados (km²) 
ao ano e caiu para 6,4 mil km² entre 
2009 e 2010.

Em setembro de 2010, o bio-
ma passou a receber maior aten-
ção do governo, com o lançamento, 
pelo Ministério do Meio Ambien-
te (MMA), do Plano de Ação para 
Prevenção do Desmatamento e 
Controle das Queimadas no Cerra-
do, (PPCerrado). De acordo com o 
MMA, a lavoura e a pecuária são as 
principais atividades responsáveis 
por essa devastação - 54 milhões de 
hectares de Cerrado deram lugar a 
pastagens e 22 milhões estão ocu-

pados por plantações de grãos.
Para a professora da Universida-

de de Brasília, Mercedes Bustamente, 
o problema é  a grande extensão de 
pastagens degradadas, que precisam 
ser recuperadas. “São pastagens que 
ainda estão em uso, mas que têm 
baixa produtividade. Então, de que 
forma a gente pode recuperar a pro-
dutividade dessas áreas, seja para 
pastagem ou para outros usos agrí-
colas e, dessa forma, minimizar o im-
pacto da abertura de novas áreas de 
Cerrado? Porque isso tem um impac-
to não só sobre a questão climática, 
na capacidade de retenção de água, 
de uso de água, mas também sobre a 
biodiversidade, já que o Cerrado é a 
savana mais rica, mais biodiversa do 
mundo”.

Uma resposta possível vem da 
Embrapa Arroz e Feijão. Na sede 
em Goiânia, o pesquisador João 
Kluthcouski ensina e incentiva os 
produtores a adotar a integração 
lavoura-pecuária para tornar essas 
áreas produtivas novamente. “Uma 
das alternativas é pegar essas áreas 

degradadas e fazer o consórcio de 
grãos com pasto, com gramíneas for-
rageiras tropicais - pode ser o arroz, 
que é a espécie mais adaptada, pode 
ser o milho, pode ser o sorgo, isso em 
pastos e solos degradados também”, 
explica.

O pesquisador da Embrapa Cer-
rados Lourival Vilela diz que um dos 
motivos que impedem a expansão rá-
pida dessa técnica é a complexidade 
de administrar mais de um sistema 
produtivo. “Quando, por exemplo, 
um produtor de grãos sai de um sis-
tema especializado e começa a intro-
duzir outros elementos, como pecuá-
ria e floresta, dentro da propriedade, 
é evidente que o sistema começa a se 
tornar mais complexo. Isso exige não 
só investimentos, como também uma 
capacidade gerencial muito maior”.

De acordo com as pesquisas da 
Embrapa, esta é a solução mais viável 
economicamente a curto prazo. Para 
Kluthcouski, o recurso gerado pela 
colheita desses grãos é suficiente 
para pagar todos os insumos e servi-
ços necessários à recuperação.

Mais de 13 mil hectares 
de Mata Atlântica foram des-
matados no Brasil no perío-
do de maio de 2010 a maio 
de 2011, segundo o Atlas dos 
Remanescentes Florestais da 
Mata Atlântica, divulgado pela 
Fundação SOS Mata Atlântica 
e pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe). Na 
pesquisa anterior (2008–2010), 
a área desmatada correspon-
dia a 15.597 hectares, na mé-
dia anual. Atualmente, restam 
apenas 7,9% da cobertura de 
vegetação no bioma.

De acordo com o levanta-
mento, os estados onde a situação 
é mais preocupante são Minas 
Gerais, onde foram desmatados 
6.339 hectares entre maio de 
2010 e maio de 2011, e a Bahia, 
onde o desmate atingiu 4.493 
hectares no período.

Já os estados com menos 
áreas desmatadas (em hecta-
res) são Goiás, com 33; o Para-
ná, com 71; e o Rio de Janei-
ro, com 92. Cerca de US$ 30 
bilhões que são gastos, por 
ano, em investimentos inter-
nacionais para a redução de 
desmatamentos e da degrada-
ção das florestas poderiam sus-
tentar até 8 milhões de novos 
empregos nos países em de-
senvolvimento, mostra o rela-
tório Rumo ao Desenvolvimento 

Sustentável: Oportunidades de 
Trabalho Decente e Inclusão 
Social em uma Economia Ver-
de, divulgado hoje (31) pela 
Iniciativa Empregos Verdes.

Especialistas do Progra-
ma das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (Pnuma), da 
Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), Organização 
Internacional de Empregado-
res (OIE) e da Confederação 
Sindical Internacional (CSI) 
mostram no documento como 
uma economia favorável ao 
meio ambiente pode garantir 
empregos e trabalho decente 
em qualquer país.

Na Alemanha, um progra-
ma de renovação de prédios 
para melhorar a eficiência ener-
gética, por exemplo, tem mobili-
zado 100 bilhões de euros. Além 
da economia com a energia, a 
medida criou quase 300 mil em-
pregos diretos por ano.

Segundo o documento, 
pelo menos metade da força de 
trabalho mundial (cerca de 1,5 
bilhão de pessoas) será afetada 
caso os países adotem a econo-
mia verde como novo padrão. 
As mudanças atingiriam todos os 
setores, mas teriam maior impac-
to em atividades como a agricul-
tura, silvicultura, pesca, energia, 
indústria manufatureira, recicla-
gem, construção e o transporte.

Mata Atlântica perde em 
um ano 13 mil hectares



Marco da arquitetura
EM MÃOS,  convite do Grupo Conserpa, dos 

irmãos José William, Rosa Virgínia e Giovanna Leal, 
para o coquetel de entrega do edifício Rio Mamoré,  
o próximo dia 17, tido como um marco na arquitetura 
paraibana, com seus 43 pavimentos e vista de 360 
graus da cidade de João Pessoa.

O projeto tem assinatura do arquiteto Fábio Quei-
roz, com um apartamento por andar, sendo considerado 
até o momento o maior edifício entregue do Nordeste 
e está entre os 20 maiores de todo o país.

FOTO: Osmar Santos

Cidades Emersas
NA TORRE MIRANTE DA ESTAÇÃO CABO BRANCO 

será aberta hoje a exposição Cidades Emersas do francês 
Serge Huot, artista radicado há cinco anos na Paraíba, com 
atelier na Praia de Arapuca, vizinha a Tambaba.

São peças criadas por ele a partir de materiais trazi-
dos pelo mar como tecidos, isopor e outros dejetos que 
os banhistas “sem noção” deixam como presente para a 
natureza. Com a reutilização dessas sobras, o artista ques-
tiona o que a humanidade está fazendo consigo mesma 
destruindo o meio ambiente.

NEM O ARCEBISPO DOM ALDO  escapou da vio-
lência urbana, quando teve seu apartamento invadido 
por ladrões que levaram objetos de alto valor senti-
mental, a exemplo de cruzes peitorais, anéis, terços 
e medalhas recebidas, inclusive herança de família e 
outras dadas pelo Papa Bento XVI.

Ele pede para que se alguém encontrar essas 
peças ou ver alguém tentando vendê-las, telefonar 
para o 190 ou para a 2a DD (83) 3218-5350.

Halane Granjeiro de Assis é a aniversariante de hoje

Rossana Cavalcanti e sua filha Raissa com a culinarista Maria Helena Moura que aniversaria hoje

FOTO: Marletti Assis

Capacitação gratuita
OS EMPREENDEDORES  Individuais poderão ago-

ra se capacitar através da internet e gratuitamente. O 
serviço está sendo oferecido no portal de educação 
do Sebrae no endereço www.ead.sebrae.com.br.

As matrículas vão iniciar na próxima segunda-
feira e vão até o dia 30 deste mês.

O segundo Dia dos Cachorros
O ESCRITOR PARAIBANO Aldo Lopes, atualmente 

radicado em Natal, RN, lançou na última semana na Livra-
ria Saraiva do Midway Mall, a segunda edição do seu livro 
“O Dia dos Cachorros”, editado pela Bagaços. A primeira 
edição ganhou o Prêmio “Câmara Cascudo” em 2005.

Esta nova versão tem ilustrações do artista plás-
tico Alberto Lacet, apresentação de Ariano Suassuna e 
posfácio de Carlos Newton Júnior.

Culinarista Maria Helena 
Moura, dentista Halane 
Granjeiro de Assis, Sras. 
Ada Ribeiro, Aleuda 
Moura, Maria Salete 
Furtado Canidé e Ceres 
Almeida, arquiteta Day-
se Cunha, empresário 
Odésio Medeiros, Vera 
Maria Crispim e Mar-
cus Fernandes Muccini, 
Marília Rosado Maia. 
advogada Belkiss Vieira 
da Costa.

FOTO:Goretti ZenaideVestibular
O IESP E  A 

FATECPB realizam 
hoje as provas do 
vestibular agendado, 
com vagas para todos 
os cursos. 

A opção vai se 
repetir nas próximas 
sextas-feiras deste 
mês e nas duas primei-
ras do mês de agosto, 
naquela faculdade.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Deve-se escolher os 
amigos pela beleza, os 
conhecidos pelo caráter 
e os inimigos pela in-
teligência”

“A beleza da mulher deve 
avaliar-se não pelas 
proporções do corpo, 
mas pelo efeito que esta 
produz”

OSCAR WILDE ANNE LAMBERT

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  As mulheres representam 
20% dos candidatos que vão dis-
putar a vaga de prefeito nos 223 
municípios paraibanos. Segundo 
dados do TRE/PB, são 345 can-
didatos homens e 85 mulheres.
 
   O fato me fez lembrar 
uma frase de que a mulher não 
entra na política para não ter 
dois trabalho ao maquiar. Porque 
infelizmente hoje em dia, político 
que se preze é aquele que tem 
duas caras...

Zum Zum Zum
   A grande dama Palowa Borborema Arcoverde seguiu ontem para uma 
temporada em Fortaleza, CE, onde lá assiste ao aniversário de uma sobrinha. 
Retorna só no final do mês.

   Amanhã na Boite Tambaú Night Club, Rogeraldo Campina promove animada 
festa bem ao estilo flash back. 

   Será celebrada hoje, às 19h30,  na Catedral Nossa Senhora da Conceição, em 
Campina Grande, a missa de sétimo dia do ex-governador Ronaldo Cunha Lima.

   A colunista Astrid Bakke marcou para o próximo dia 18, quarta-feira, 
a comemoração do seu aniversário transcorrido no dia 26 de junho. Será com um 
almoço em ritmo de adesão na Churrascaria Tererê, na Praia do Cabo Branco.

   A Calzature continua sua promoção de inverno, mesmo depois da grande 
liquidação do Manaíra Shopping.

Presenças bacanas de Vanina Feitosa e Palowa Arcoverde, que usa  
vestido da belíssima renda renascença

FOTO: Dalva Rocha

Selma Vieira Queiroz e Jane Oliveira no sarau poético na Esma

A TRADICIONAL JOALHERIA Jardel Joias é quem 
vai fornecer a coroa da Miss Paraíba 2012. Trata-se 
de uma peça criada pelo premiado designer paraibano 
de joias Victor Falcão. 

O concurso Miss Paraíba, coordenado por Pedro 
Neto, será realizado no próximo dia 23.

A saúde em pauta
A UNIMED JOÃO PESSOA promoverá no próximo dia 

5 de agosto o primeiro de uma série de debates com a 
participação de cooperados e a sociedade como um todo 
sobre assuntos importantes para a saúde paraibana.

A cada edição será abordado um tema e neste primeiro 
debate, o assunto será a Judicialização da Saúde. 

Valha-nos Deus!

A coroa da Miss

Beleza e saúde
FORAM CLASSI-

FICADAS  30 paraiba-
nas para o concurso 
Top Cufa Brasil. Trata-
se de um concurso de 
beleza e saúde que 
pretende inspirar e 
valorizar a diversidade 
das meninas entre 18 
e 22 anos, residentes 
em favelas brasileiras. 
O concurso tem como  
padrinhos a top model 
Gisele Bündchen e o 
cantor MV Bill. Maio-
res dicas no endereço 
www.topcufa.com.br.
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Prisões aumentam 322% no Estado
motoristas embriagados

agevisa alerta população 
sobre a suspensão de 
suplemento alimentar

Página 14

acidentes com vítimas 
fatais também tiveram 
aumento de 24% na Pb

Lays Rodrigues
Especial para A União

O número de pessoas 
presas por dirigir sob o efeito 
do álcool no primeiro semes-
tre deste ano é quatro vezes 
maior do que o registrado em 
todo o ano de 2011. Segundo 
balanço divulgado ontem pela 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) neste ano foram reali-
zadas 203 prisões da chama-
da Lei Seca, contra 48 no ano 
passado. Isso representa um 
aumento de 322%.

De acordo com a PRF,  486 
pessoas foram multadas este 
ano por conta da alcoolemia. 
O aumento das detenções, se-
gundo a polícia, está relacio-
nado à intensificação da fisca-
lização. Durante o São João, a 
delegacia da PRF de Campina 
Grande foi a que mais realizou 
esse tipo de prisão no país.  

Os dados da PRF tam-
bém revelam que o número 
de mortes nas rodovias fede-
rais que cortam a Paraíba au-
mentou 24,21% no primeiro 
semestre deste ano em com-
paração ao mesmo período 
no ano passado. Este ano, 
foram registrados 2.077 aci-
dentes, com 1.304 feridos e 
118 mortos. 

Em 2011, os números 
foram: 22.181 acidentes, com 
1.355 feridos e 95 mortos. O 
que representa uma redução 
de 5% no registro de aciden-
tes e de 3,91% no balanço de 
feridos este ano. 

Para Keilla Melo, inspe-
tora na PRF, o aumento no 
número de mortes está asso-
ciado às crescentes impru-
dências dos motoristas, como 
dirigir após o consumo de be-
bida alcoólica ou sem possuir 

habilitação. “Além disso – des-
taca Keilla – dois acidentes no 
Sertão do Estado, no início do 
ano, envolvendo ônibus inter-
municipais, ocasionaram 20 
mortes, o que contribuiu para 
a expansão do número.”

Tipos de acidente 
De acordo com o levan-

tamento, os principais tipos 
de acidentes foram: colisão 
traseira, com 632 ocorrências, 
saída de pista (360), colisões 
lateral (340) e transversal 
(181). Entretanto, os acidentes 
que mais ocasionaram mortes 
foram as colisões frontais, re-

presentando 27 óbitos, atro-
pelamento de pedestres (22), 
colisão lateral (18) e saída de 
pista (15).

Keilla Melo informou que a 
falta de atenção no trânsito, ex-
cesso de velocidade, animais na 
pista, ultrapassagem indevida e 
o descumprimento da distância 
de segurança entre os veículos 
continuam sendo as principais 
causas de acidentes.

Os homens continuam 
sendo a maioria entre as pes-
soas envolvidas nos aciden-
tes, com 1.945 ocorrências. 
Ou seja, 78,96%. Já as mulhe-
res tiveram 518 ocorrências 

(21,03%). Do total de vítimas 
fatais, 92 eram homens e 26 
mulheres. A faixa etária com 
maior incidência é de 25 a 30 
anos, com o registro de 671 ca-
sos, seguido por pessoas entre 
31 a 34 anos (466) e dos 35 
aos 39 anos (445). 

Acidentes de moto
 Os dados da Polícia Ro-

doviária Federal revelam ain-
da que o número de acidentes 
envolvendo motocicletas au-
mentou no primeiro semestre 
deste ano, em comparação 
aos seis primeiros meses de 
2011. Expandindo também o 

registro de feridos e mortos 
no trânsito. Neste ano, foram 
registrados 615 acidentes en-
volvendo motocicletas, moto-
netas e ciclomotores, com 677 
pessoas feridas e 36 óbitos. Em 
2011, os dados revelam 545 
acidentes, com 615 feridos e 
31 vítimas fatais. 

Infrações
A notificação com maior 

incidência, com exceção do 
excesso de velocidade verifi-
cado por radares, foi dirigir 
sem possuir Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), segun-
do a PRF. Esse tipo de infração 

representa o total de 2.067 
multas. A maioria dos infrato-
res estavam conduzindo mo-
tocicletas. 

Crimes
Também foi apontado 

pela PRF, um crescimento no 
número de pessoas detidas 
por práticas criminosas, 378. 
No mesmo período do ano 
anterior o número foi de 317 
prisões, representando um 
aumento de 16,14%. Este ano 
foram recuperados 24 veículos 
roubados. Foram apreendidas 
26 armas, 413 munições, 31 kg 
de maconha e 1 kg de cocaína.

Foto: marcos russo

A Polícia Rodoviária Federal registrou, nos seis primeiros meses deste ano, 2.077 acidentes nas rodovias federais que cortam a Paraíba, com 1.304 feridos e 118 mortos

Comandantes dos cin-
co Batalhões Militares de 
Engenharia e Construção 
do Nordeste estão desde 
ontem, em João Pessoa, 
discutindo e elaborando 
o Planejamento Opera-
cional para o segundo se-
mestre que visa, entre tan-
tas obras, a conclusão da 
duplicação da BR-101, na 
Paraíba. O encontro des-
ses oficiais acontece no 1º 
Grupamento de Engenha-
ria e Construção, na Ave-
nida Epitácio Pessoa, na 
Capital, sob o comando do 
general de brigada Márcio 
Velloso Guimarães.

De acordo com o Se-
tor de Comunicação So-
cial do 1º Grupamento de 
Engenharia e Construção, 
estão presentes os coman-
dantes do 1º Batalhão, 
sediado em Caicó – RN; 
2º Batalhão, em Teresina 
– PI; 3º Batalhão, sediado 
em Picos – PI; 4º Batalhão 

de Engenharia de Cons-
trução, sediado em Bar-
reiras- BA e 7º Batalhão, 
sediado em Natal - RN. A 
reunião se encerra hoje.

As obras de duplica-
ção da BR-101  Nordeste 
tiveram início há sete anos 
e, na Paraíba, atravessa o 
espaço territorial de dez 
municípios: Mataraca, Rio 
Tinto, Mamanguape, Santa 
Rita, Bayeux, João Pessoa, 
Conde, Alhandra, Pedras 
de Fogo e Caaporã, ocor-
rendo interferências com 
núcleos urbanos na locali-
dade de Pitanga da Estrada 
(Mamanguape), Bayeux e 
Mamanguape (apenas o 
perímetro urbano).

Ao longo do Estado, 
a rodovia se desenvolve 
desde a divisa RN/PE até 
a divisa PB/PE, numa ex-
tensão de 129 km que foi 
subdividida nos lotes 3, 4 
e 5 de projetos das obras. 
Além da construção e res-
tauração das pistas pro-
priamente ditas, nos tre-
chos sob responsabilidade 

Exército discute conclusão de obras na PB
PLaNeJameNto

do Exército Brasileiro cons-
tam, ainda, a construção 
de 10 viadutos, 16 pontes, 
17 passarelas e 11 passa-
gens inferiores, bem como 
a restauração de quatro 
viadutos e 14 pontes an-
teriormente existentes, 
obras estas na extensão de 
todo o trecho da BR-101 

Nordeste.
Na Paraíba, as obras 

de duplicação estão avan-
çadas e acredita-se que, 
com esse planejamento 
operacional para o segun-
do semestre, a conclusão 
das obras seja realizada 
em curto espaço de tempo, 
até mesmo porque, faltam 

apenas pequenos trechos 
de construção e restaura-
ção de pistas, a exemplo 
de parte de núcleo urbano 
entre Santa Rita e a entra-
da de Lucena, Litoral Norte 
do Estado.

Dentro do Programa 
de Modernização e Ade-
quação de Capacidade e 

Restauração da BR–101/
NE do Ministério do Trans-
porte, por meio do Depar-
tamento Nacional de In-
fraestrutura e Transporte 
(Dnit), as obras na Paraíba 
são constituídas das cons-
truções de uma nova pista 
em concreto, de viadutos, 
de passagens superiores, 
de diversas passarelas para 
pedestres e ruas marginais, 
além da restauração da 
pista antiga, o reforço e o 
alargamento das pontes e 
dos viadutos existentes. 

O superintendente 
do Dnit-PB, Gustavo Adol-
fo Andrade de Sá, não se 
pronunciou sobre as obras 
executadas pelo Exército 
na BR-101 que passa pelo 
Estado. Durante dois dias 
ele participou de vídeo 
conferência, segundo sua 
assessoria, com técnicos do 
Ministério dos Transportes. 
A informação é que, hoje, 
Gustavo esteja em Brasília 
discutindo assuntos refe-
rentes a execuções de obras 
na Paraíba.

Uma das obras que deverão ser concluídas em breve no Estado é a duplicação da BR-101 

Foto: ortilo antônio
Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com
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Agevisa alerta a população sobre a 
suspensão de suplemento alimentar

RISCO À SAÚDE

A suspensão, por parte 
da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária, da distribui-
ção, divulgação, comércio e 
uso do suplemento alimen-
tar OxyElite Pro é válida para 
todo o território nacional, 
segundo ressaltou o diretor-
-geral da Agevisa/PB, Jailson 
Vilberto.

Fabricado por empre-
sa desconhecida, o produto 
OxyElite Pro apresenta em 
sua composição a subs-
tância dimethylamylami-
ne (DMAA) – estimulante 
usado especialmente no 
auxílio ao emagrecimento, 
aumento do rendimento 
atlético e como droga de 
abuso. 

A substância, de co-
mercialização proibida no 
Brasil, tem efeitos estimu-
lantes sobre o sistema ner-
voso central e pode causar 
dependência, além de ou-
tros efeitos adversos, como 
insuficiência renal, falência 
do fígado e alterações car-
díacas, podendo, inclusive, 
levar o usuário à morte.

O produto OxyElite tem 
efeitos estimulantes e 
pode causar dependência

No início deste mês, 
a Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária incluiu 
o DMAA na lista de subs-
tâncias proscritas no país, 
tornando proibida a impor-
tação dos suplementos que 
contenham a substância, 
mesmo que por pessoa fí-
sica e para consumo pes-
soal. Além do OxyElite Pro, 
o DMAA é encontrado na 
composição de suplemen-
tos alimentares, como Ja-
ck3D e Lipo-6 Black.

 Na última terça-feira, a 
Anvisa publicou alerta dan-
do conta de que o consu-
mo de alguns suplementos 
alimentares, como Jack3D, 
OxyElite Pro, Lipo-6 Black, 
pode causar danos à saúde 
das pessoas porque con-
têm ingredientes que não 
são seguros para utilização 
como alimentos ou contêm 
substâncias com proprie-
dades terapêuticas que não 
podem ser consumidas sem 
acompanhamento médico.

Os agravos à saúde hu-
mana podem englobar efei-
tos tóxicos, em especial no 
fígado, disfunções metabó-
licas, danos cardiovascula-
res e alterações do sistema 
nervoso. Em alguns casos, 
o consumo desses produtos 

pode levar até a morte.
“O forte apelo publi-

citário e a expectativa de 
resultados mais rápidos 
contribuem para uso indis-
criminado dessas substân-
cias por pessoas que desco-
nhecem o verdadeiro risco 
envolvido”, avalia o diretor 
de Controle e Monitora-
mento Sanitário da Anvisa, 
José Agenor Álvares. 

Ingredientes
Segundo ele, muitos pro-

dutos são fabricados a par-
tir de ingredientes que não 
passaram por avaliação de 
segurança. “Esses suplemen-
tos contêm substâncias proi-
bidas  para uso em alimentos 
como estimulantes, hormô-
nios ou outras substâncias 
consideradas como doping 
pela Agência Mundial Anti-
doping”, explica.

Recentemente, a Orga-
nização Mundial de Saúde, 
por meio da Rede de Au-
toridades em Inocuidade 
de Alimentos, alertou para 
o fato de que vários paí-
ses têm identificado efei-
tos adversos associados ao 
consumo da substância di-
methylamylamine (DMAA), 
presente em alguns suple-
mentos alimentares.

Importados 
A regulamentação sa-

nitária brasileira permite 
que pessoas físicas impor-
tem suplementos alimenta-
res para consumo próprio, 
mesmo que esses produtos 
não estejam regularizados 
na Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária. Tais su-
plementos, entretanto, não 
podem ser importados com 
finalidade de revenda ou 
comércio. Também não po-

dem conter substâncias su-
jeitas a controle especial ou 
proscritas no país, como é 
o caso do DMAA. Cada país 
controla esses produtos de 
maneira específica e, em 
muitos casos, não são rea-
lizadas avaliações de segu-
rança, qualidade ou eficácia 
antes da entrada desses su-
plementos no mercado.

Avaliação
No país, os alimentos 

apresentados em formatos 
farmacêuticos (cápsulas, 
tabletes ou outros destina-
dos a serem ingeridos em 
dose) só podem ser comer-
cializados depois de avalia-
dos quanto à segurança de 
uso, quando se considera 
eventuais efeitos adversos 
já relatados. Além disso, 
precisam ser registrados 
junto à Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária antes 
de serem comercializados.

Dicas para identificar suplementos não regularizados

Promessas milagrosas e de ação rápida, como “Perca 5 
kg em uma semana!”;

Indicações de propriedades ou benefícios cosméticos, 
como redução de rugas, de celulite, melhora da pele etc.;

Indicações terapêuticas ou medicamentosas, como cura de 
doenças, tratamento de diabetes, artrites, emagrecimento etc.;

Uso de imagens e ou expressões que façam referência a 
hormônios e outras substâncias farmacológicas;

Produtos rotulados exclusivamente em língua estrangeira;

Uso de fotos de pessoas hiper-musculosas ou que façam 
alusão à perda de peso;

Uso de panfletos e folderes para divulgar as alegações 
do produto como estratégia para burlar a fiscalização, e 

comercialização por meio de sites sem identificação da em-
presa fabricante, distribuidora, endereço, CNPJ ou serviço 
de atendimento ao consumidor.

Recomendações aos consumidores
Para quem usa ou tem intenção de usar suplementos ali-
mentares, a Anvisa recomenda:

Solicitar auxílio de nutricionista ou médico para a identifi-
cação de produtos seguros e regularizados junto à Anvisa;
No caso de consumidores que adquiriram produtos que 
contêm DMAA na composição, buscar orientação junto à 
autoridade sanitária local sobre a destinação adequada dos 
mesmos.

O setor cadastramento 
Cartão do Sistema Único de 
Saúde (SUS), no Láctario da 
Torre, em João Pessoa, emitiu 
mais de 700 mil novos cartões, 
no período de janeiro a julho. 
De acordo com Alana Andréa 
Aguiar, chefe do setor, desde 
que setor de cadastro passou 
a ter atendimento integral, 
sendo realizado no período 
das 7 horas até às 19 horas, de 
segunda-feira até sexta-feira, o 
atendimento ao usuário está 
sendo rápido e não está ocor-
rendo mais filas.

 “Desde que nós passamos 
a ter atendimento integral, as fi-
las se encerraram e o maior mo-
vimento está ocorrendo apenas 

na segunda-feira e terça-feira, 
mesmo assim, todos os usuá-
rios estão aguardando o aten-
dimento sentado em nossa sala 
de recepção”, informou a coor-
denadora. O setor está com um 
atendimento diário em torno de 
300 usuários.

A obrigatoriedade para 
apresentação do cartão SUS 
nos postos de saúde entrou 
em vigor no dia primeiro deste 
mês. Com relação à população 
que possui plano de saúde a 
Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS) informa que 
é obrigação das seguradoras 
fazer o registro de seus usuá-
rios no cadastro do Cartão Na-
cional de Saúde (CNS). 

Mais de 700 mil cartões
do SUS foram emitidos

nA CApItAl

O Sistema Nacional 
de Emprego na Paraíba 
(Sine-PB) divulgou rela-
ção com 522 novas vagas 
de empregos em várias 
profissões e nível de es-
colaridade do médio ao 
fundamental. O maior 
número de oportunida-
des ofertadas é para fun-

ção de pedreiro (200), 
armador de ferros (60), 
carpinteiro de obras (60) 
e vendedor pracista (30).

 Além dessas tam-
bém são oferecidas va-
gas para cozinheiro de 
restaurante, empregada 
doméstica, mecânico de 
refrigeração, topógrafo, 
técnico em contabilida-
de, vendedor, entre ou-
tras. O órgão também 

oferece cursos profis-
sionalizantes de Mecâ-
nico em manutenção e 
máquina industrial, Me-
cânico de manutenção 
de auto, soldador em 
arco-elétrico, costurei-
ra, eletricista industrial, 
pedreiro e assistente de 
escritório.

Os interessados po-
dem consultar a lista 
completa na sede do Si-

ne-PB, que fica localizada 
na Rua Almeida Barreto, 
520, Centro da Capital, 
por trás do Mercado Cen-
tral, em João Pessoa. Os 
candidatos devem apre-
sentar documentos de 
identidade, CPF e cartei-
ra de trabalho. Outras 
informações podem ser 
adquiridas através dos 
telefones 3241-1090/ 
3241-6600.

Sine-PB divulga relação com 522 
novas oportunidades de emprego 

MERCADO DE tRABAlHO
Documentos para fazer o Cartão SUS: 
Identidade, CPF e comprovante de residência, preferencialmente no nome da pessoa ou 
responsável. 

Onde pode ser feito: 
Durante os atendimentos do Saúde Itinerante, o cartão do SUS também é feito, mas 
nestes casos, ele é entregue posteriormente, nas residências das pessoas, pelos ACS 
(Agentes Comunitários de Saúde). 

Importância do Cartão: 
O cartão do SUS tem o objetivo de criar um banco de dados único com o histórico de 
cada paciente usuário do SUS, que poderá ser acessado em qualquer local do país, com 
informações sobre procedimentos clínicos e atendimentos já realizados, remédios pres-
critos, entre outros.

plano de Saúde: 
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) definirá, juntamente com o Ministério 
da Saúde e as operadoras de planos de saúde, o formato mais adequado para que as 
seguradoras façam o registro de seus usuários no cadastro do Cartão Nacional de Saúde 
(CNS). A ANS reforça que o atendimento a todos os beneficiários de planos de saúde 
está garantido independentemente da apresentação ou não do CNS.

Informações em João pessoa: 
No Láctario, que fica localizado na Rua Ruy Barbosa , bairro da Torre ou pelo fone: 3241-7981.

Saiba Mais

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Os interessados em concorrer às vagas devem procrurar o Sistema Nacional de Emprego, que fica localizado no Centro da Capital

FOtO: Evandro pereira



Com seca, PAA “salva” agricultores
100 toneladas adquiridas
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Mais de mil pessoas, 
incluindo médicos, enfer-
meiros, advogados, dele-
gados e diversos outros 
profissionais liberais pa-
gam penas alternativas 
atualmente em João Pes-
soa e Campina Grande. A 
revelação foi feita ontem 
pela gerente operacional 
da Central de Penas Al-
ternativas da Defensoria 
Pública da Paraíba, Josefa 
Elizabete Paulo Barbosa, 
durante o Encontro de 
Capacitação com repre-
sentantes de 200 institui-
ções receptoras dos cum-
primentos de Aplicação 
de penas e medidas alter-
nativas (PMAs), que acon-
tece desde ontem no au-
ditório do Fórum Criminal 
de João Pessoa, Centro.

Na ocasião, o juiz das 

Execuções Penais, desem-
bargador Carlos Neves da 
Franca, que abriu o even-
to, anunciou que hoje 
será criada e inaugurada 
na Paraíba às 10h, a Pri-
meira Vara de Penas Al-
ternativas.

Segundo o desem-
bargador, os crimes passí-
veis de penas alternativas 
são aqueles cujo sujeito é 
condenado a penas não 
superiores a quatro anos 
de reclusão. São crimes de 
trânsito, pequenos furtos, 
porte ilegal de arma, es-
telionato, falsidade ideo-
lógica, danos ao patrimô-
nio público e acidentes de 
trânsito sem vítima fatal. 
Ou seja, todos os crimes 
que não são de violên-
cia contra a pessoa e de 
menor potencial ofen-
sivo. Essas pessoas são 
beneficiadas com penas 
alternativas que são cum-

pridas em instituições ou 
comunidades. Na Lei Ma-
ria da Penha a pena tam-
bém pode ser alternativa 
quando a violência não é 
física, apenas psicológica. 

O trabalho das penas 
alternativas ocorre em 
João Pessoa e Campina 
Grande e é acompanhado 
por uma equipe multidis-
ciplinar, mas ela é aplica-
da em todo o país. “Ape-
nas 5% a 8% das pessoas 
que são obrigadas a cum-
prirem penas alternativas 
fogem delas, as demais 
cumprem tudo ao pé da 
letra, pois se preocupam 
em não reincidir”, disse 
Josefa Barbosa, informan-
do que todos são acom-
panhados pela equipe 
psicossocial com palestras 
e reuniões nas instituições 
receptoras que inclusive 
chegam a contratar o in-
frator após a pena.

Mais de mil pessoas pagam 
penas alternativas no estado

crimes leves

Foto: evandro Pereira

Encontro de Capacitação com representantes de 200 instituições começou ontem, em JP

A assistente social do 
Núcleo de Penas Alter-
nativas da Paraíba, De-
nise Ramalho, afirmou 
que na Paraíba o índice 
de ressocialização com 
as penas alternativas é 
muito bom, uma vez que 
dentre mil pessoas a rein-
cidência fica em torno de 
5%, bem diferente do sis-
tema prisional cuja rein-
cidência fica atualmente 
em torno de 85%. 

“O que a gente per-
cebe é que a ressocializa-
ção acontece a contento, 
mesmo a gente não ten-
do uma equipe de fisca-
lização, e isso é possível 
graças as instituições pú-
blicas e privadas que aco-
lhe esse pessoal para que 
eles possam cumprir suas 
penas alternativas, afinal 
jogar uma pessoa que 
praticou um pequeno 
delito em um presídio, é 
o mesmo que escolarizá-
-lo no crime, porque elas 
ficam junto com pessoas 

que praticaram crimes 
hediondos e o resultado 
é sempre negativo”, disse 
Denise enfatizando que 
no Brasil a pena atrás das 
grades não ressocializa, 
nem tão pouco repara o 
dano que foi cometido. 
Já a pena alternativa é 
preventiva e curativa. 

As penas e medidas 
alternativas como forma 
de punição estão sendo 
cada vez mais aplicadas 
pela Vara de Execução 
Penal da Capital, quando 
se trata de pessoas que 
cometeram delitos sem 
ameaça à vida, cuja con-
denação vai até quatro 
anos de reclusão. Atu-
almente, 1.147 senten-
ciados estão cumprindo 
penas ou medidas alter-
nativas em João Pessoa 
e Campina Grande e são 
acompanhados pela Cen-
tral de PMAs da Defenso-
ria Pública da Paraíba.

De acordo com a 
gerente operacional de 

Controle e Acompanha-
mento às PMAs, diferen-
temente das penas pri-
vativas de liberdade, as 
alternativas, que só são 
aplicadas em delitos de 
menor gravidade e quan-
do o réu é primário, pro-
porcionam uma punição 
em que a pessoa não se 
afasta do convívio fami-
liar e social e, portanto, 
tem mais chances de não 
voltar a delinquir.

As penas e medi-
das alternativas podem 
ser aplicadas em casos 
de pessoas que foram 
condenadas por crimes 
de furto simples, recep-
tação de produtos fur-
tados e porte ilegal de 
arma, entre outros. “A 
Justiça, ao decretar sen-
tença, encaminha para o 
juiz da Execução, o qual 
determina a instituição 
em que o sentenciado 
irá cumprir a pena apli-
cada”, explica a defenso-
ra Elizabete Barbosa.

reincidência é de apenas 5%6,5% dos cheques emitidos
na PB estão sem fundos

sindifarma
realiza hoje 
evento com 
empresários
do sertão,
alto sertão
e de parte
do Cariri

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

José Alves
zavieira2@gmail.com

O Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA), coorde-
nado pela Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Huma-
no (Sedh) em parceria com a 
Empasa, adquiriu no primeiro 
semestre deste ano 100 to-
neladas de alimentos. Para os 
agricultores familiares o pro-
grama assume importância 
ainda maior nesse momento 
em que a Paraíba sofre com 
uma estiagem severa.

Mesmo com a produ-
ção baixa devido à escassez 
de chuvas, o PAA mantém a 
transferência de renda para 
os pequenos agricultores ad-

quirindo deles aquele peque-
no excedente de suas produ-
ções, revela o coordenador 
estadual do programa, Ânge-
lo Viana.

“Estamos com um adver-
sário cruel que é a estiagem, 
sem o qual o nosso quadro com 
certeza seria outro, mas o pro-
grama está sendo mantido por-
que essa situação requer ainda 
mais presença dos órgãos ofi-
ciais”, explica.

Com gestões do Governo 
Estadual em Brasília, o Ministé-
rio do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome (MDS) apro-
vou a proposta de ampliação do 
PAA de 14 para 185 municípios 
da Paraíba.

A ampliação do PAA no 
Estado respeitou critérios defi-
nidos pelo MDS, que priorizou 

o atendimento de municípios 
cujos agricultores possuem 
Declaração de Aptidão Pronaf 
(DAP) e renda inferior a R$ 70.

“Trata-se de um progra-
ma que possui impacto na eco-
nomia do município, além de 
garantir a presença do homem 
em seu território e garantir 
alimentação de qualidade aos 
setores mais vulneráveis da 
população”, disse a secretária 
Cida Ramos.

Para gerar meios de con-
vivência com a estiagem, o Go-
verno do Estado tem adotado 
medidas emergenciais como 
aquisição de material para 
perfurar poços, construção de 
cisternas, isenção do ICMS para 
produtores nos quase 200 mu-
nicípios paraibanos atingidos 
pela ausência de chuvas.

Empresários do setor de 
farmácias do Sertão paraiba-
no terão a oportunidade de 
melhorar a gestão de seus 
negócios. Hoje será realizado 
o I Meeting de Palestras e Ne-
gócios realizado pelo Sindica-
to do Comércio Varejista de 
Produtos Farmacêuticos (Sin-
difarma), em parceria com o 
Sebrae. A região possui em 
torno de 300 farmácias que, 
juntas, faturam cerca de R$ 
7 milhões mensais, segundo 
dados do Sindifarma. O obje-
tivo do fórum, que acontece 
na Área de Lazer Montenegro, 
em Patos, é otimizar a gestão 
dessas empresas que enfren-
tam a forte concorrência das 
grandes redes de drogarias.

Para enfrentar este mer-
cado, as micro e pequenas 
empresas não podem abrir 
mão da modernidade e da ca-
pacidade de inovar. Por isso, 
o Sebrae estimula, através de 
ações de inovação tecnológi-
ca, fortalecê-las para que pos-
sam garantir maiores ganhos 
de produtividade e qualidade.

Durante o encontro ha-
verá duas palestras, sendo 
a primeira ministrada pelo 
presidente da Federação 
Brasileira das Redes Asso-

ciativistas de Farmácias (Fe-
brafar), Edison Tamascia, 
que abordará o tema: “Dru-
gstores e Farmácias Popula-
res: Modelos diferentes que 
acompanham o crescimento 
do mercado”. A segunda pa-
lestra será com o coordena-
dor geral de gestão do Minis-
tério da Saúde, responsável 
pela execução do programa 
‘Aqui tem Farmácia Popular’, 
o farmacêutico Marco Auré-
lio Pereira, que falará sobre 
esta iniciativa do Governo 
Federal, com o tema: “O su-
cesso, os desafios e o vínculo 
com o Programa Brasil Sem 
Miséria”. Haverá ainda uma 
rodada de negócios com os 
patrocinadores do evento.

Para o vice-presidente 
do Sindifarma, Geniezer Ven-
tura Filho, esse tipo de even-
to é de extrema importância 
para a gestão das farmácias, 
em sua grande maioria micro 
e pequenas empresas. “Nossa 
parceria com o Sebrae visa o 
crescimento dessas empre-
sas, através de capacitações. 
Com informação, esses em-
presários têm condições de 
competir com as grandes re-
des, implementar ferramen-
tas de marketing e melhorar 

seu posicionamento no mer-
cado”, disse Geniezer.

O gerente da Agência Re-
gional do Sebrae, em Patos, 
Aldo Nunes, ressalta o poder 
de união do evento, que agre-
gará farmacistas de várias 
regiões do Estado. “Nós espe-
ramos alcançar bons resulta-
dos, pois é um mercado que 
gera uma grande rentabilida-
de, circulando boa parte dos 
recursos aqui na região. Este 
evento reunirá empresários 
de todo o Sertão, Alto Ser-
tão e parte do Cariri, fazendo 
com que sejam abertas possi-
bilidades de novas parcerias 
junto ao Sebrae”.

 

No mês de junho, foram 
devolvidos 19,8 mil cheques 
sem fundo na Paraíba, o que 
equivale a 6,5% dos cheques 
compensados, segundo os da-
dos do Indicador Serasa Expe-
rian de Cheques Sem Fundos, 
divulgados ontem. O percen-
tual ficou abaixo do índice de 
maio, quando a taxa de devolu-
ção foi de 7,29%, mas superou 
o índice de junho do ano passa-
do, que foi de 5,49%.

Embora o volume dos 
cheques compensados e de-
volvidos em junho tenha ficado 
abaixo dos números registra-
dos em maio, a Paraíba subiu 
da 10ª para a 7ª no ranking 
dos Estados que têm maior 
percentual de cheques devol-
vidos, com um acumulado de 
6,43% neste primeiro semes-
tre do ano. Nesse índice, a taxa 
também é superior a do Brasil, 

que foi de 2,07%, e do Nordes-
te, cuja devolução de cheques 
atingiu 3,64%.

De acordo com os dados 
do Indicador Serasa Experian 
de Cheques Sem Fundos, no 
mês de junho foram compen-
sados 304.700 cheques na 
Paraíba, dos quais 19,8 mil 
foram devolvidos por falta de 
provisão de fundos. Em maio, 
foram devolvidos 23.900 che-
ques dos 328.000 cheques 
compensados.

Em todo o país, o percen-
tual de cheques devolvidos no 
primeiro semestre do ano foi 
de 2,07%, considerado o maior 
volume de devoluções para o 
acumulado de janeiro a junho 
desde 2009, quando foram de-
volvidos 2,30% de cheques. 

No mês de junho, foram 
devolvidos 2,02% de cheques, 
percentual menor que os 
2,20% de devoluções verifica-
das em maio último, e maior 
que o percentual de 1,93% 

registrado em junho do ano 
anterior.  

Para os economistas da 
Serasa Experian, o aumento 
dos cheques sem fundos neste 
primeiro semestre mostra que 
o consumidor se endividou, 
ampliou seu comprometimen-
to de renda e perdeu o controle 
também nas compras parcela-
das com cheques pré-datados. 
A evolução dos cheques sem 
fundos segue o comportamen-
to da inadimplência total, que 
considera outras formas de 
parcelamento e financiamento. 

Na comparação entre os 
cheques compensados no pri-
meiro semestre 2012 e em 
igual período de 2011 há uma 
queda de 10%, e nos cheques 
sem fundos de 3,6%. Ou seja, 
mesmo com a redução (10%) 
dos cheques compensados, os 
cheques sem fundos caíram 
bem menos (3,6%), prova de 
que os cheques estão perdendo 
qualidade.

Farmácias do Sertão faturam R$ 7 mi
300 unidades

Mds aprovou a proposta de 
ampliação do programa para 
171 municípios da Paraíba
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Paraíba CAMPINA

Pela cidade

Diocese promove cursos para jornalistas
MUTIRÃO DE COMUNICAÇÃO

Motoristas querem a regulamentação da profissão 

Nos dias 3, 4 e 5 de agos-
to a Diocese de Campina 
Grande, através da Pastoral 
da Comunicação, promove o 
II Mutirão Diocesano de Co-
municação. O evento conta 
com oficinas, palestra, mesa-
-redonda e terá 2 minicursos: 
um direcionado aos padres, 
religiosos e seminaristas e 
outro aos jornalistas.

O minicurso “Manual de 
Redação” será ministrado pelo 
jornalista Pe. Rafael Vieira, 
que é o assessor de imprensa 
da CNBB (Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil) e 
que estará pela primeira vez 
na Paraíba. De acordo com 
os organizadores do evento, 
o minicurso não se propõe a 
ser o Manual de Redação da 
Igreja Católica, mas a ajudar 
os profissionais da imprensa 
no uso de termos e expressões 
relacionados à Igreja, além de 
explicar sua organização e di-
visão, assim como nomencla-
turas e termos utilizados nas 
matérias, corrigindo os erros 
e esclarecendo as dúvidas 

Evento conta com oficinas, 
palestras, mesa-redonda e 
terá ainda 2 minicursos

O Sindicato dos Conduto-
res de Veículos Rodoviários e 
Trabalhadores em Transpor-
tes Urbanos e de Passageiros 
de Campina Grande - Simcof 
realiza amanhã o I Seminário 
de Avaliação da Lei 12.619/12. 
O evento tem início marcado 
para as 8h e vai até as 17h.

O local escolhido para 
o encontro foi o Sest/Senat, 
que fica localizado na Avenida 
Francisco Lopes de Almeida, 
no Conjunto Cinza, ao lado da 
nova sede do Detran-PB.

Como principal atrati-
vo, o seminário contará com a 
participação do presidente da 
Confederação Nacional dos Tra-
balhadores em Transportes Ter-
restres – CNTTT, Omar José Go-
mes. O palestrante vai discutir 
temas de interesse da categoria, 
a exemplo do papel da nova cen-
tral nas categorias profissionais 
de transportes, além de comen-
tar a respeito da lei 12.619/12, 
que trata da regulamentação da 
profissão de motorista.

De acordo com o presi-
dente do Simcof, Antonino Ma-
cedo, um dos momentos mais 
importantes do evento será o 

debate com plenária aberta aos 
motoristas, cobradores, fiscais 
e demais trabalhadores do sis-
tema de transportes em geral.

“Acredito que além da 
presença do presidente Omar 
José Gomes, o momento mais 
importante do evento será o 
debate com os trabalhadores, 
onde poderemos conhecer 
melhor os anseios da classe”, 
sublinhou o sindicalista.

Lei 12.619/12 
Em vigor desde 17 de 

junho de 2012, tal legislação 
regulamenta a profissão de 
motorista, além de regular e 

disciplinar a jornada de traba-
lho desse profissional. 

A nova lei determina, por 
exemplo, que o condutor não 
pode dirigir por mais de qua-
tro horas sem descanso e que 
a folga entre uma jornada e ou-
tra de trabalho deve ser de, no 
mínimo, 11 horas. Além disso, 
o texto estabelece um descan-
so semanal de 35 horas para 
esses trabalhadores. 

A lei se aplica a todos os 
motoristas, sejam autônomos 
ou empregados, que trabalham 
em rodovias, e vias públicas e 
urbanas, excluindo o motorista 
de zonas rurais.

Pedra no caminho
Se depender do Ministério Público Eleitoral, não 

será desta vez que a ex-prefeita Cozete Barbosa voltará 
às disputas políticas. Após oito anos de degredo, Cozete 
quer ser vereadora, mas o MPE pediu a impugnação do seu 
registro por problemas com contas quando foi prefeita.

Phillipy Costa
Especial para A União

Especialista belga 
ministra palestra sobre 
saneamento básico e 
água reutilizada

Atendendo a convi-
te da Universidade Esta-
dual da Paraíba – UEPB, 
o professor belga Willy 
Verstraete, pesquisa-
dor da Universidade de 
Ghent, está visitando 
Campina Grande para 
conhecer algumas ini-
ciativas da instituição, 
a exemplo do Labora-
tório de Estação Expe-
rimental de Tratamento 
Biológico de Esgoto Sa-
nitário.

Willy está entre 
os cinco notáveis da 
Bélgica na área de En-
genharia Ambiental e 
demonstrou ter se agra-
dado com o projeto de 
reuso de água para a 
indústria e agricultura, 
semelhante a um proje-
to que ele coordena em 

seu país, onde há o tra-
tamento e reutilização 
da água para uma cida-
de de 80 mil habitantes.

Firmando um termo 
de cooperação entre a 
UEPB e Universidade de 
Ghent, o pesquisador 
proferiu ontem uma 
palestra para os profes-
sores Programa de Pós-
-Graduação em Ciência 
e Tecnologia Ambien-
tal. Com vasta experi-
ência na concepção e 
operação de unidades 
de produção de água 
potável no tratamento 
aeróbio de águas resi-
duais, Verstraete des-
tacou a importância do 
intercâmbio que a Uni-
versidade Estadual está 
fazendo com outras ins-
tituições internacionais 
no intuito de aperfei-
çoar os conhecimentos 
na área de Engenharia 
Ambiental.

“Os métodos usa-
dos para o tratamen-
to de águas residuá-
rias mudaram. Antes, 
os recursos disponíveis 
permitiam apenas aos 
pesquisadores retirar 
as impurezas da água. 
Com as novas tecnolo-
gias, o sistema evoluiu e 
reaproveita tudo. Nada 
é jogado fora. Com essa 
nova tecnologia, até as 
impurezas são transfor-
madas em elementos 
produtivos e a água é 
reutilizada. Hoje o sis-
tema está mais moder-
no e permite um maior 
alcance, sempre valori-
zando tudo o que tem 
em um esgoto como 
fertilizante, nitrogênio, 
fósforo, energia e, prin-
cipalmente, água”, co-
mentou.

Para ele, é muito 
importante mostrar as 
pessoas que a água é 

tratada com total segu-
rança, ficando pronta 
para o uso. Willy asse-
verou que é importante 
rechaçar o medo da po-
pulação em não querer 
consumir água reutili-
zada. “Tem que confiar 
que a água é de boa 
qualidade. É muito im-
portante a cooperação 
das pessoas que sabem 
convencer que essa tec-
nologia é aprovada e 
segura”, salientou.

O especialista pro-
fere hoje uma nova pa-
lestra sobre saneamen-
to ambiental, desta vez 
direcionada aos alunos 
do Doutorado em En-
genharia Ambiental da 
UEPB. As atividades de 
Verstraete na Universi-
dade prosseguem na se-
gunda (16) e terça-feira 
(17), sempre a partir 
das 9h, no Auditório da 
Biblioteca Central.

Professor belga faz palestra na 
UEPB sobre saneamento básico

ÁGUA REUTILIZADA

existentes. O minicurso tem 
duração de 4 horas e será re-
alizado no sábado, dia 4, das 
14h às 18h.

Estudantes de Comuni-
cação também podem parti-
cipar do minicurso, bastando 
apresentar um comprovante 
de matrícula. As inscrições 
estão sendo feitas na Cúria 
Diocesana, localizada na Rua 
Afonso Campos, centro, por 
trás da catedral. As fichas de 
inscrição estão disponíveis no 
link http://pascomcg.blogs-
pot.com.br/p/inscricao.html. 
O investimento é de R$ 20,00 
e todos os participantes terão 
direito ao certificado.

O II Muticom será reali-
zado no Colégio Motiva Cen-
tro, na rua Irineu Joffily e irá 
trabalhar o tema “A Igreja na 
Cultura da Comunicação: os 
desafios para a nova evange-
lização”. O evento é voltado 
para agentes de pastoral, es-
tudantes de comunicação, se-
minaristas, padres, religiosos, 
jornalistas e demais interes-
sados. Serão oferecidas ofici-
nas de Fotografia, Produção e 
Apresentação de Programas 
de Rádio, Cerimonial e Organi-
zação de Eventos e Multimídia 
no Trabalho Pastoral. Ainda 

A Diocese de Campina Grande  é a terceira  mais antiga no Estado

Debate
Assessores da deputada estadual Daniella Ribeiro e uma 

dirigente partidária aliada à ex-secretária de Saúde do Município, a 
médica Tatiana Medeiros, deram início a uma curiosa discussão nas 
redes sociais na tarde de ontem. Daniella e Tatiana são candidatas a 
prefeita de Campina. 

Cabeleira

A provocação do curioso debate partiu da ex-coordenadora 
política da prefeitura, Lídia Moura, que é presidente do PMN 
“Susto: cabelo semelhante, cor e corte. Mas, era outra mulher. Clone 
de Tatiana Medeiros, sem o conteúdo. Afinal, isso não se copia”, 
ironizou Lídia.

Quem pintou 

A resposta veio através do radialista Edson Pereira, um dos 
animadores de palco da convenção de Daniella Ribeiro. “É muita 
cara de pau de vocês virem com esta conversa. Vamos olhar as 
fotos passadas e ver quem mudou cor de cabelo? Desafio”, rebateu, 
dirigindo-se a Lídia.

A paz
 

O empresário José 
Artur Almeida, o Artur 
Bolinha, candidato a prefeito 
pelo PTB, foi a Brasília 
e trouxe na mala uma 
novidade. Ele garante ter 
selado a paz com a direção 
nacional da legenda, contra 
a qual vinha travando uma 
dura batalha judicial para 
manter-se candidato.

Garantia

“Ficou esclarecido 
que o partido não pensou 
em intervir em Campina 
em momento algum. E, em 
função desse esclarecido, 
iremos retirar a ação contra 
o diretório nacional. Fiquei 
feliz, tranquilo e certo de 
que, unido, o PTB irá longe”, 
declarou Artur Bolinha após 
a reunião.

l A MIssA DE 70 DIA DE RoNALDo

A missa de sétimo dia pela passagem do poeta Ronaldo 
Cunha Lima é nesta sexta-feira, 13, 19h30, na igreja catedral 
de Nossa Senhora da Conceição de Campina Grande, com a 
presença de familiares, amigos, e gente do povo. Concelebra o 
administrador diocesano padre Márcio.

l BELA DEMoNsTRAção DE CARINho

A catedral de Campina Grande vai lotar hoje à noite, 
sobretudo pela gente do povo que deu uma bela demonstração 
de carinho há uma semana no velório e sepultamento do ex-
prefeito de Campina Grande, ex-deputado estadual e federal, 
senador e governador da Paraíba. 

“Ronaldôôô! Ronaldôôô!
 

Em vários momentos do velório e sepultamento do 
poeta na pirâmide do Parque do Povo e no cemitério do 
Monte Santo, a multidão aplaudiu e entoou em coro o nome 
do poeta: “Ronaldôôô! Ronaldôôô! Ronaldôôô!”.

Paraibanos em festa de ex-alunos no RN
 

Neste sábado, 14, é o 10º Encontro de Ex-Alunos do 
Ginásio Agrícola de Currais Novos-RN, onde estudaram, 
em regime de internato da década de 1960 a 1970, muitos 
adolescentes e jovens de cidades paraibanas, p. ex., de Cuité, 
Nova Floresta, Frei Martinho, e muitas outras. Muitos deles 
hoje são técnicos agrícolas ou engenheiros agrônomos em 
Escritórios da EMATER por toda a Paraíba.

Liberado

O medicamento 
Oseltamivir, conhecido como 
Tamiflu, não faz mais parte da 
lista de substâncias sujeitas 
a controle especial, segundo 
comunicado do Ministério 
da Saúde, divulgado nessa 
quarta-feira (11). O remédio 
usado no tratamento da 
gripe, a partir de agora, passa 
a ser comercializado nas 
farmácias de todo o país com 
receita médica simples, sem 
a necessidade de controle 
especial em duas vias.

Jornalista

O jornalista Xico 
Nóbrega, repórter de 
A União em Campina 
Grande na Paraíba, 
estudou durante sete anos 
no Ginásio Agrícola de 
Currais Novos-RN e no 
Colégio Agrícola de Jundiaí, 
próximo a Natal-RN, de 
onde ele saiu, em 1978, 
com o diploma de técnico 
agrícola, ingressando no 
serviço público da PB, na 
Emepa, com tal formação 
profissional.

será oferecido o minicurso 
“Media Training”, voltado para 
o clero, além da palestra com 
o tema do evento com a Irmã 
Joana T. Puntel, Pós-doutora 
em Comunicação e autora de 
vários livros. Ainda estará em 

Campina Grande a Irmã Elide 
Fogolari, Assessora da CNBB 
e coordenadora nacional da 
Pascom e o Pe. Manoel Filho, 
jornalista e coordenador da 
Pascom da Arquidiocese de 
Salvador. 

FOTO: Divulgação



MPPB reúne candidatos de JP e CG
compromisso com o eca

Candidatos a prefeito das 
duas cidades são convidados 
a assinar termo

Priscylla Meira
priscyllameira@hotmail.com
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presidente da aL chama 
colégio de Líderes para 
discutir agenda
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O Tribunal de Contas da 
Paraíba deve concluir até a 
próxima semana os traba-
lhos para disponibilização, 
pela Internet, das informa-
ções relativas à estrutura 
remuneratória dos membros 
e servidores no tocante a di-
vulgação dos vencimentos. A 
medida segue a determina-
ção da Lei de Acesso à Infor-
mação que foi ratificada com 
a decisão do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), que desco-
nheceu liminares da Justiça 
do Distrito Federal (DF).

De acordo com o pre-
sidente do TCE, conselheiro 
Fernando Catão, todos os da-
dos serão atualizados mensal-
mente, tomando como base a 
folha de pagamento do último 
mês de maio. A polêmica é que 
a Lei de Acesso à Informação 
obriga que sejam feitas essas 

divulgações. Só que, através 
de liminares, a Justiça Federal 
vem suspendendo os efeitos 
da lei, mesmo em confronto 
com o STF, que deve julgar o 
mérito das ações que provoca-
ram essas liminares.

Por decisão liminar da 
Justiça Federal, houve a sus-
pensão da divulgação das fo-
lhas de pagamentos de todos 
os órgãos e poderes da admi-
nistração pública nas esferas 
federal, estadual e munici-
pal. Essa decisão foi mantida 
pelo Tribunal Regional Fede-
ral, na 1ª Região.

Porém, atendendo ao 
pedido da Advocacia Geral 
da União (AGU), o presiden-
te do STF, ministro Ayres 
Britto, suspendeu a liminar, 
concluindo que deveria ser 
mantida a deliberação do 
STF na 4ª sessão administra-

tiva, realizada em 22 de maio 
de 2012. 

No TJPB
Outro órgão que vai dis-

ponibilizar informações sobre 
os salários, mas dessa vez dos 
magistrados, é o Tribunal de 
Justiça da Paraíba. O presiden-
te, desembargador Abraham 
Lincoln da Cunha Ramos, as-
segurou ontem que a Corte vai 
cumprir a Resolução 151 do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), que determina a divulga-
ção nominal da remuneração 
recebida pelos magistrados. 

O presidente adiantou 
que na próxima segunda-
-feira estará apresentando 
para apreciação do Tribunal 
Pleno, em sessão extraordi-
nária, uma minuta de resolu-
ção sobre a matéria. “Nós não 
temos o que temer”, disse. 

A presidente do Tribu-
nal Superior Eleitoral, mi-
nistra Carmem Lúcia Antu-
nes Rocha, participa hoje, 
em João Pessoa, do “Semi-
nário de Aprimoramento 
Eleitoral para as Eleições 
2012”, evento inédito da 
Justiça Eleitoral paraibana, 
que está reunindo, desde 
ontem, 77 juízes e promoto-
res eleitorais com ministros 
do TSE.

O encontro, que se en-
cerra hoje na Estação Cabo 
Branco, Ciência, Cultura e 
Artes, é dividido em pales-
tras e reuniões fechadas 

para juízes e promotores 
eleitorais. 

“No seminário, nós ou-
vimos as palestras de muitos 
mestres no direito eleitoral 
e, nas oficinas, os juízes e 
promotores vão saber o que 
se passa dentro do tribunal, 
nas suas secretarias de Ad-
ministração e Orçamento, de 
Tecnologia da Informação, 
na Judiciária, e de Gestão de 
Pessoas”, explicou o desem-
bargador Marcos Cavalcanti 
de Albuquerque, presidente 
do Tribunal Regional Eleito-
ral da Paraíba (TRE-PB).

Na manhã de hoje, as ati-

vidades são restritas para os 
juízes e promotores. Haverá, 
a partir das 9h, o início dos 
trabalhos com a Coordena-
doria de Controle Interno e 
com a Secretaria Judiciária.

Na pauta, o tema “Ino-
vações no processamen-
to dos feitos nas Eleições 
2012”. À tarde, será reali-
zado o painel magno com 
a ministra Cármem Lúcia, 
presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral. O ministro 
Arnaldo Versiani Leite Soa-
res fará uma palestra sobre 
as Resoluções do TSE para 
Eleições 2012.

Os setes candidatos a 
prefeito de João Pessoa vão 
assinar hoje um termo de 
compromisso para garan-
tir o cumprimento do Esta-
tuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA), que está 
completando hoje 22 anos 
de existência. A solenidade 
será realizada na sede do 
Ministério Público da Pa-
raíba (MPPB), das 14h às 
16h20, e contará também 
com a presença dos pre-
sidentes municipais dos 
partidos que encabeçam as 
chapas majoritárias.

Foram convidados para 
participar do encontro os 
candidatos Antônio Radi-
cal (PSTU), Cícero Lucena 
(PSDB), Estelizabel Bezer-
ra (PSB), José Maranhão 
(PMDB), Lourdes Sarmento 
(PCO), Luciano Cartaxo (PT) 
e Renan Palmeira (Psol), 
que deverão assinar o ter-
mo que contém 22 itens 
relacionados à política de 

O governador Ri-
cardo Coutinho partici-
pa hoje, às 9h30, da 15ª 
Reunião Extraordinária 
do Conselho Deliberati-
vo da Sudene, que acon-
tecerá em Fortaleza, no 
Centro de Convenções 
do Ceará.  Na reunião, 
o ministro da Integra-
ção Nacional, Fernando 
Bezerra, e governadores 
do Nordeste também 
tratarão sobre as me-
didas de combate aos 
efeitos da seca adotadas 
nos Estados atingidos 
pela estiagem.

Na pauta da reu-
nião estão a resolução 
que altera o programa 
de aplicação do Fundo 
Constitucional de Finan-
ciamento do Nordeste 
(FNE) do exercício de 
2012 e os efeitos ocasio-

nados pela seca no Nor-
deste e encaminhamen-
tos a serem realizados.

Também está pre-
vista a assinatura de 
um termo de acordo 
entre o Unicef e o Mi-
nistério da Integração 
Nacional relativo às en-
chentes e outras catás-
trofes naturais.

Na última reunião 
extraordinária da Sude-
ne, realizada no dia 27 
de abril, no Recife, o Go-
verno Federal anunciou 
a liberação de recursos 
do Programa Água para 
Todos, onde a Paraíba 
foi beneficiada com re-
cursos na ordem de R$ 
41,22 milhões para a 
construção de sistemas 
simplificados de água e 
barreiros para armaze-
nar água. 

Governadores do NE vão 
debater sobre a estiagem

em fortaLeza
atendimento à infância.

De acordo com a pro-
motora de Justiça de Defesa 
da Criança e do Adolescente 
da Capital, Soraya Escorel, 
a assinatura significa o in-
teresse dos candidatos em 
defender os direitos das 
crianças e adolescentes de 
João Pessoa. 

“Os candidatos que 
participarem do evento de-
monstrarão um compromis-
so maior para com a causa 
da criança e do adolescente, 
o que representa uma con-
tribuição fundamental para 
a efetivação da política de 
atendimento desse público”, 
afirmou a promotora, que 
também é coordenadora Es-
tadual do Caop da Criança e 
do Adolescente.

Além do MPPB, o even-
to também tem a partici-
pação dos Conselhos de 
Direitos da Criança e do 
Adolescente de João Pes-
soa e do Estado da Paraíba, 
Conselhos Tutelares, Tri-
bunal de Justiça da Paraíba 
(TJ-PB), Núcleo de Cida-
dania e Direitos Humanos 
da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), Rede 
Margaridas Pró Crianças e 
Adolescentes (Remar) e o 

Fórum Estadual de Defesa 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.

Agenda dos candidatos
Além da solenidade 

para assinatura do termo de 
compromisso referente ao 
ECA, alguns candidatos vão 
realizar ainda hoje ativida-
des de campanha em João 
Pessoa. 

O candidato do PT, Lu-
ciano Cartaxo, vai inaugurar 
seu comitê eleitoral às 18h, 
ao lado do vice Nonato Ban-
deira, do prefeito de João 
Pessoa, Luciano Agra, e dos 
candidatos a vereadores 
pela coligação “Unidos por 
João Pessoa”.

A sede, que fica loca-
lizada na Avenida Epitácio 
Pessoa, em Tambauzinho, 
vai funcionar como ambien-
te para articulações e con-
centração das atividades da 
campanha. A candidatura 
de Cartaxo e Nonato conta 
com o apoio das siglas PT, 
PP, PRB, PSC e PPS.

A candidata do PCO à 
Prefeitura de João Pessoa, 
a professora Lourdes Sar-
mento, vai se reunir hoje 
à noite com sua equipe de 
campanha para definir as 

estratégias de divulgação 
do material informativo re-
ferente à sua sua candidatu-
ra ao pleito deste ano.

Na Borborema
Em Campina Grande, 

os sete candidatos que vão 
disputar a vaga de prefei-
to nas eleições deste ano 
também vão assinar o ter-
mo de compromisso com 
o Ministério Público, para 
garantir o fortalecimento 
da efetivação das políticas 
públicas direcionadas às 
crianças, aos adolescentes 
e às famílias.

As Promotorias de Jus-
tiça de Defesa da Criança e 
do Adolescente e da Educa-
ção convidaram para parti-
cipar da solenidade os can-
didatos Alexandre Almeida 
(PT), Artur Almeida (PTB), 
Daniella Ribeiro (PP), Gui-
lherme Almeida (PSC), Ro-
mero Rodrigues (PSDB), 
Sizenando Leal (Psol) e Ta-
tiana Medeiros (PMDB).

A assinatura do ‘Ter-
mo de Compromisso 22 
anos do Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente (ECA)’ 
acontecerá às 9h, na sede 
do Ministério Público, na 
cidade.

Presidente do TSE participa de 
seminário hoje em João Pessoa

Tribunal de Contas e TJ vão 
divulgar salários na internet 



Romero e Tatiana rebatem Daniella
campanha em campina
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advogados do pp pediram 
indeferimento de registros 
do pSDB e do pmDB

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

Lenildo Ferreira
Sucursal de Campina Grande

Quem vai propor o 
quê para a cidade?

A campanha política em João Pessoa nem bem 
começou, mas já se pode notar um certo clima de 
animosidade entre os sete candidatos que disputam a 
Prefeitura da cidade nas eleições deste ano. Isso vai se 
agravar quando começar o Guia Eleitoral no rádio e na 
televisão, uma vez que todos vão querer mostrar qualidades 
pessoais e defeitos alheios. 

Pode anotar aí para me cobrar depois: João Pessoa, 
este ano, terá a campanha mais baixa da sua história. Os 
candidatos não estão numa disputa civilizada; estão, isto 
sim, numa guerra e o Guia Eleitoral será o desaguadouro de 
toda a baixaria e cólera política. 

Antes de enveredar por esse caminho das acusações 
pessoais, o candidato deve lembrar que ao eleitor comum, 
o cidadão ou cidadã simples, não interessa briga pessoal de 
quem quer que seja. Antes, pelo contrário. 

O eleitor quer saber qual o candidato que vai 
apresentar a melhor proposta para melhorar sua qualidade 
de vida. Nos bairros da cidade os eleitores vão reivindicar 
ruas pavimentadas, transporte público de qualidade, 
postos de saúde funcionando, escolas limpas e com bons 
professores, oportunidade de emprego e por aí vai...

João Pessoa é uma cidade que cresce em ritmo 
acelerado e por conta disso adquire muitos e velhos 
problemas. O trânsito (que a modernidade agora chama de 
mobilidade urbana) é um dos itens mais graves de nossa 
cidade. Se deslocar de carro em João Pessoa hoje é um 
problema sério. A cidade inteira está congestionada. 

Se faz necessário pensar João Pessoa para o futuro, 
para daqui a 30 anos. Poucos foram os que administraram 
João Pessoa e pensaram assim. Doutor Hermano Almeida 
foi um deles. Para solucionar o problema do trânsito não 
basta pôr um semáforo em cada esquina. Tem que se 
abrir vias alternativas para que o trânsito possa fluir com 
facilidade. 

Portanto, é necessário que os sete candidatos que 
disputam a Prefeitura de João Pessoa compreendam isso. 
Uma cidade inteira agradece. 

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Quintans foi o primeiro

O deputado Assis Quintans (Dem) telefonou para comunicar que o autor 
do requerimento apresentado à Assembleia Legislativa, dando o nome de 
Ronaldo Cunha Lima ao Centro de Convenções de João Pessoa, é ele. Depois, o 
deputado Domiciano Cabral pegou uma carona e disse que a proposta era dele. 
O mesmo aconteceu com João Gonçalves. Quintans, inclusive, tem a cópia da 
proposta feita à Mesa da AL. 

Domiciano quer ser o pai da criança. 

e o empréstimo da cagepa?

Uma reunião do colegiado de líderes da Assembleia Legislativa foi convocada 
pelo presidente da Casa, deputado Ricardo Marcelo (PSDB), e será realizada na 
tarde da próxima segunda-feira, 16. Dois itens obrigatoriamente estarão na 
pauta: a votação do pedido para o Estado ser avalista do empréstimo de R$ 150 
milhões da Cagepa e as recomendações sobre a postura dos deputados no período 
eleitoral.

Há uma proposta preliminar, dos deputados, de realizar apenas duas 
sessões por semana, às terças e quartas-feiras, até o final de outubro, para que os 
parlamentares possam participar das campanhas eleitorais em suas bases.

Cada um sabe a dor e delícia de ser deputado. Né, não?

e as chatas das carreatas?

Pelo andar da carruagem, vem ganhando corpo a campanha que se iniciou 
em muitos municípios da Paraíba contra as carreatas no período eleitoral. Em 
Campina Grande, Daniella Ribeiro e Guilherme Almeida, que concorrem à Prefeitura, 
já anunciaram que não farão carreatas em suas campanhas. E em João Pessoa? O 
que os candidatos pensam sobre o assunto. Carreata é uma coisa ultrapassada e 
atrapalha mais a cidade do que ajuda. 

Você conhece um bom candidato pelo jeito como faz campanha.

confusão em campina Grande

A Coligação ‘Pra Campina Crescer em Paz’, que tem à frente a candidata a 
prefeita de Campina Grande, Daniella Ribeiro (PP), entrou com ações de impugnação 
de candidatura contra Romero Rodrigues (PSDB) e Tatiana Medeiros (PMDB). 
Segundo a assessoria jurídica de Daniella, a coligação ‘Por Amor a Campina’, de 
Romero Rodrigues, registrou o PPS na aliança, quando na verdade o PPS se coligou 
oficialmente com o Partido Progressista (PP). Já com relação a Tatiana Medeiros, o 
pedido de impugnação é referente ao período de desincompatibilização de órgãos 
da gestão pública.

Essa vai ser a maior disputa do mundo...

Associando-se ao senti-
mento dos familiares e ami-
gos do poeta e grande líder 
Ronaldo Cunha Lima, e 
aos da família paraibana, a 
APL convida os associados 
a participarem da missa que 
será celebrada às 11 horas da 
sexta-feira, 13 de julho, na 
Basílica de Nossa Senhora 
das Neves, em sufrágio de 
sua alma.

AcAdEmiA PARAibAnA dE LEtRAs – APL

Ronaldo Cunha Lima
 missa do 7o dia

O deputado federal Ro-
mero Rodrigues (PSDB), 
candidato a prefeito da co-
ligação “Por amor a Campi-
na”, respondeu com ironia 
ao processo interposto pela 
assessoria jurídica da coliga-
ção “Pra Campina crescer em 
paz”, que é encabeçada pela 
deputada estadual Daniella 
Ribeiro (PP). 

Os advogados da prefei-
tável pediram o indeferimen-
to dos registros de candida-
tura de Romero e de Tatiana 
Medeiros (PMDB), da coliga-
ção “Campina segue em fren-
te”. A alegação é de que o 

tucano inscreveu em sua co-
ligação um partido que, na 
verdade, compõe o bloco de 
Daniella, o PPS, e, por isso, os 
advogados da candidata en-
tendem que toda a coligação 
deve ser impugnada.

Quanto a Tatiana, o argu-
mento é de que ela não teria 
se desincompatibilizado no 
tempo hábil da direção de 
uma clínica médica da qual é 
sócia, descumprindo, assim, a 
legislação eleitoral. 

A prefeitável peemede-
bista, comentando o pedi-
do de impugnação, preferiu 
ironizar. “Desespero é em 
um país democrático uma 
candidata querer disputar 
o pleito sozinha. No mínimo 
estranho. Procuro os eleito-
res apresentando propostas 
de governo. Outros procu-
ram importunar a Justiça 
com ações despropositadas.

Quando falta conteúdo sobra 
ação judicial”, declarou Tatia-
na Medeiros.

Através de nota divulga-
da por sua assessoria, Rome-
ro Rodrigues desqualificou 
a ação de Daniella. “Lamen-
tável que a candidata do PP, 
que propõe uma campanha 
‘em paz’, tente confundir a 
opinião pública com infor-
mações inconsistentes e que 
revelam apenas a fragilidade 
de sua postulação, ao procu-
rar a todo custo inviabilizar 
concorrentes”, disse Rome-
ro, acrescentando que “não 
tem o menor fundamento a 
tese da assessoria jurídica de 
Daniella Ribeiro no tocante 
à ilegalidade na participa-
ção do PPS na Coligação Por 
amor a Campina”. 

A candidata do PP não 
comentou o recurso apresen-
tado por sua assessoria jurí-

dica contra os adversários.

Impugnações
O Ministério Público Elei-

toral complicou a vida de dois 
ex-secretários da Prefeitura de 
Campina Grande que disputam 
as eleições para a Câmara Mu-
nicipal. Metuselá Agra, que ten-
ta a reeleição, e Flávio Romero, 
ambos do PMDB, foram, res-
pectivamente, secretários de 
Saúde e de Educação do Muni-
cípio e tiveram, de acordo com 
o MPE, contas rejeitadas, o que 
os deixaria inelegíveis. 

Quem também teve o pa-
recer contrário do MPE ao seu 
pedido de registro de candi-
datura foi a ex-prefeita Cozete 
Barbosa, que governou Cam-
pina entre 2002 e 2004. Filiada 
ao PSC, ela tenta retomar sua 
carreira política, mas o MPE ar-
gumenta que ela teve contas re-
provadas e não pode concorrer.

Presidente convoca colégio de líderes

Caio Roberto se desculpa e 
volta à bancada de oposição

Apesar de o presidente 
da Assembleia Ricardo Mar-
celo (PSDB) ter passado o 
primeiro semestre dizendo e 
repetindo que a eleição mu-
nicipal não iria prejudicar os 
trabalhos do Poder Legislati-
vo, nem cinco dos 36 depu-
tados estaduais apareceram  
ontem de manhã em plená-
rio para poder abrir a sessão. 
“Acho que, com o início da 
campanha, os parlamentares 
praticamente passaram a ter 
um recesso branco”, desaba-
fou o deputado Domiciano 

Cabral (Democratas), encar-
regado na manhã de ontem 
de anunciar a sessão decla-
ratório. Resultado, além de 
repetir a dose de anteontem 
e não votar nada e nem reu-
nir comissões, a Assembleia 
começa o segundo semestre 
dando claros sinais de não 
conseguir realizar sessões 
no período eleitoral. 

E o deputado Domicia-
no Cabral foi mais objetivo: 
“Como não havia previsão 
de votação, a maioria dos 
deputados correu para suas 
bases para dar assistência 
aos seus prefeitos”. Além de 
Domiciano, em plenário na 

hora da sessão só estavam 
ontem os deputados Janduhy 
Carneiro (PPS), João Gonçal-
ves (PSDB) e Raniery Paulino 
(PMDB).

Às 9h35, quando a ses-
são foi anunciada como 
declaratória, chegaram os 
deputados Trócolli Júnior 
(PSD) e Toinho do Sopão 
(PTN). Tentando retomar os 
trabalhos, Trócolli questio-
nou o motivo da não reali-
zação da sessão e disse que 
as atividades de plenário 
podem ser iniciadas até as 
9h45. O deputado ainda ten-
tou reabrir a sessão, mas foi 
informado pelos consultores 

da Mesa Diretora que uma 
vez finalizada, a sessão não 
pode ser reaberta.

Ao tomar conhecimento 
do esvaziamento no plenário 
e nas comissões da Assem-
bleia nesse início de segun-
do semestre, o presidente da 
Casa anunciou a realização 
de uma nova reunião com o 
colegiado de líderes na pró-
xima segunda-feira. Dois 
itens estarão na pauta: a 
presença dos deputados na 
Assembleia no período elei-
toral e a votação do pedido 
para o Estado ser avalista do 
empréstimo de R$ 150 mi-
lhões da Cagepa.

FALtA dE QUÓRUm nA AL

DPL publica 
20 vetos do 
Governo do 
Estado O deputado Caio Roberto 

(PR) anunciou que não vota 
mais no governo. Ele pediu 
perdão à bancada das oposi-
ções dizendo que passou o pri-
meiro semestre errado, mas 
na leitura geral seu posiciona-
mento não trazia novidade ne-
nhuma porque o pai de Caio é 
o deputado federal Wellington 
Roberto, presidente estadual 
do PR e aliado do ex-gover-
nador José Maranhão. Como 

o início da campanha exige 
divisor de águas, Caio apenas 
recaiu nos braços do pai.

Ainda não foi publicado 
no Diário do Poder Legisla-
tivo, mas ontem alguns par-
lamentares anunciavam e 
lamentavam os vetos do go-
vernador Ricardo Coutinho à 
emenda de Janduhy Carneiro 
no PCCR dos professores e a 
mais dois dispositivos do pro-
jeto da Lei de Diretrizes Orça-

mentária (LDO) para 2013.
“A tendência é nos posi-

cionarmos pela derrubada de 
todos os três vetos”, alertou o 
deputado Janduhy Carneiro, 
presidente da CCJ. Deputados 
da bancada do governo aler-
tavam, no entanto, que antes 
de ficar já avaliando vetos que 
ainda não conhecem e de ficar 
antecipando posições, o mais 
indicado seria os parlamenta-
res lerem os vetos publicados.

Foram 20 os vetos do 
Governo do Estado já publi-
cados ontem pelo Diário do 
Poder Legislativo. Nesse pri-
meiro lote, estão vetos a pro-
jetos de lei complementares 
de autoria do Poder Judiciá-
rio e proposituras do Judiciá-
rio, Legislativo e do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE).

O secretário legislativo 
da ALPB, Félix Araújo, expli-
cou que os vetos chegaram 
à Casa de Epitácio Pessoa 
no mês passado, mas devi-
do ao recesso parlamentar 
foram publicados apenas 
no DPL de ontem. Ele dis-
se também que os vetos já 
foram encaminhados para 
apreciação da Comissão de 
Constituição e Justiça, que 
se reúne na tarde da próxi-
ma terça-feira.

Após a análise da CCJ, os 
vetos deverão ser levados ao 
plenário para votação dos 
deputados na sessão ordiná-
ria da próxima quarta-feira. 
Para um veto ser rejeitado 
ou acatado são necessários 
19 votos a favor ou contra.

Na edição do Diário Ofi-
cial do Estado do último do-
mingo, mas que circulou na 
última quarta-feira, o Gover-
no do Estado publicou mais 
21 vetos, que já chegaram à 
presidência da ALPB.
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Dilma diz que desenvolvimento 
da nação deve ser medido 
pelo que se faz pelas crianças

Brasil terá 60 mil escolas integrais
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PolíticasBRASIL

Brasília (ABr) - Diante 
de um público de crianças 
e adolescentes, a presidente 
Dilma Rousseff disse ontem 
que o governo vai aumentar 
o número de escolas em tem-
po integral no país. Segundo 
Dilma, a finalidade é ampliar 
dos atuais 33 mil para 60 
mil o número de colégios de 
Ensino Médio e Fundamen-
tal que oferecem atividades 
em turno complementar até 
o final de 2014.

“Esse país precisa cami-
nhar para a escola de tempo 
integral, não só para tirar os 
nossos jovens e crianças das 
ruas, mas também para ga-
rantir ensino de padrão de 
primeiro mundo. Nenhum 
país desenvolvido tem esco-
las de período único”, disse 
durante discurso na 9ª Con-
ferência Nacional dos Direi-
tos da Criança e do Adoles-
cente.

A presidente destacou 
que a ampliação do turno 
escolar garante reforço aos 
estudantes nas disciplinas 
em que eles têm mais dificul-
dades, além de dar acesso a 
atividades culturais e espor-

tivas. “Vamos disputar a eco-
nomia moderna, a economia 
do conhecimento, aquela 
que agrega valor. Esse país 
vai ser desenvolvido quando 
as crianças e jovens tiverem 
acesso à educação de quali-
dade”, disse.

Na avaliação da presi-
dente, uma grande nação 
deve ser medida não só pelas 
riquezas econômicas, mas 
também pelo que faz pe-
las crianças e adolescentes. 
“Uma grande nação tem que 
ser medida por aquilo que 
faz por suas crianças e ado-
lescentes, e não pelo Produto 
Interno Bruto (que tem).”

“O Brasil durante mui-
to tempo conviveu com uma 
situação lamentável e terrí-
vel, ser um país com tantas 
riquezas, formado por um 
povo tão solidário, mas que 
uma parte imensa da sua po-
pulação estava afastada dos 
direitos e, sobretudo, dos be-
nefícios dessas riquezas e de 
tudo que esse país pode pro-
duzir”, afirmou.

Dilma destacou pro-
gramas do Governo Federal, 
como o Brasil Carinhoso e 
o Bolsa Família, prometen-
do aumentar - até o final de 
2014 - de 33 mil para 60 mil 
o número de escolas de Ensi-
no Fundamental e Médio que 

Ao lado dos pequenos, presidente participou da Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente em Brasília

Deputados faltosos devem ser punidos
NA CÂMARA FEDERAL

Diante da dificuldade de 
selar um acordo que permita 
a votação da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) e a 
análise de três medidas pro-
visórias (MPs), o presidente 
da Câmara, Marco Maia (PT-
-RS), prometeu ontem que 
os deputados que faltarem 
às sessões extraordinárias e 
não apresentarem justifica-
tiva “procedente” terão des-
conto nos contracheques. Os 
deputados e senadores estão 
convocados a comparecer à 
Casa na segunda-feira e na 
terça-feira.

“Como não houve acor-
do, entendimento, vamos 
tentar buscar isso até a pró-
xima terça-feira. Se houves-
se acordo, os deputados não 

precisariam se deslocar até 
Brasília. Como não houve, é 
natural que realizemos ses-
sões na segunda e na terça 
para buscar o acordo”, disse 
Maia.

“(A falta) é descontada 
automaticamente e o que eu 
disse é que sempre enten-
demos as missões oficiais, 
as atividades partidárias, as 
atividades de representa-
ção dos parlamentares nos 
seus estados como falta jus-
tificada, inerente à atividade 
parlamentar. No caso da pró-
xima segunda-feira e terça-
-feira o pedido e o alerta que 
eu fiz é que não sejam marca-
das atividades dessa nature-
za e que haja o empenho de 
todos para estar em Brasília”, 

acrescentou o petista.
Além da promessa de 

descontar as ausências, o 
presidente da Câmara cobrou 
dos partidos da base aliada o 
compromisso para viabilizar 
as votações. “A base tem que 
vir para garantir que haja 
votação mesmo sem acordo. 
Tenho estimulado a base do 
governo. Tem que estar aqui 
na segunda-feira e na terça-
-feira para votar.”

O vice-líder do governo, 
deputado José Guimarães 
(PT-CE), também ressaltou 
a necessidade de os parla-
mentares da base estarem 
presentes para tentar su-
perar a obstrução imposta 
pelos oposicionistas. “A base 
vai ter que rebolar e mostrar 

que tem força. Mãos à obra. 
Se a base tivesse se mobili-
zado, tínhamos votado todo. 
Reclamam da oposição, mas 
e a base, onde está?”, ques-
tionou o petista.

Além da LDO, que pre-
cisa ser aprovada pelo Con-
gresso para que o Parlamen-
to entre em recesso, estão na 
pauta da Câmara a votação 
das MPs 563 e 564, que con-
cedem estímulos à economia 
e criam o Programa Brasil 
Maior, além da MP 565, que 
eleva recursos governamen-
tais para o combate à seca 
e ainda dispõe sobre o re-
financiamento da dívida de 
produtores de municípios 
em estado de emergência ou 
calamidade.

Relatório sobre 
novo Código 
Florestal está 
aprovado

Foto: Antonio Cruz/ABr

tenham dois turnos.
“Lugar de criança e ado-

lescente é na creche e na es-
cola, num ambiente seguro, 
é nas escolas técnicas, é nos 
campos esportivos, é em 
todas as manifestações ar-
tísticas, é sobretudo em um 
ambiente seguro, livre da 

miséria, da violência e dos 
abusos.”

No encerramento do 
discurso, a presidente ma-
nifestou apoio à candidatu-
ra do brasileiro Wanderlino 
Nogueira Neto ao Comitê de 
Direitos da Criança da ONU. 
Dilma deixou o Centro de 

Convenções Ulysses Guima-
rães, local do evento, sem fa-
lar com a imprensa, evitando 
comentar a redução da taxa 
Selic, definida na quarta-
-feira pelo Comitê de Política 
Monetária (Copom) do Ban-
co Central. 

A 9ª Conferência Nacio-

nal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente segue até 
amanhã. Durante o encontro, 
será discutido um plano que 
prevê políticas públicas ao 
longo de dez anos, voltadas 
à proteção de menores que 
estão em abrigos, nas ruas e 
em conflito com a lei.

Demóstenes vai responder a 
procedimento no MP de Goiás

São Paulo (AE) - A Corre-
gedoria do Ministério Público 
de Goiás vai instaurar procedi-
mento disciplinar para investi-
gar “eventual falta funcional” do 
ex-senador Demóstenes Torres 
(ex-DEM, sem partido-GO), cas-
sado nessa quarta-feira, em ra-
zão de seu envolvimento com o 
contraventor Carlinhos Cacho-
eira, Demóstenes se licenciou 
do MP goiano em 2001 quando 
ocupava cargo de procurador-
-geral de Justiça. 

Em nota divulgada na 
tarde de quarta, a Correge-
doria-Geral do Ministério 
informou que aguarda a pu-
blicação da decisão do plená-
rio no Diário do Senado para 
instaurar um procedimento 
disciplinar “para apuração 
de eventual falta funcional”. 
Nenhum procedimento foi 

instaurado até então porque 
as acusações e suspeitas con-
tra o ex-senador não atingi-
ram sua atuação como mem-
bro do Ministério Público. A 
decisão do plenário está pu-
blicada na edição desta quin-
ta, 12, do Diário do Senado.

Acusado de ter benefi-
ciado a organização crimino-
sa supostamente comandada 
pelo empresário Carlos Au-
gusto de Almeida Ramos, o 
Carlinhos Cachoeira, Demós-
tenes teve o mandato cassado 
por quebra de decoro parla-
mentar. Ele só poderá voltar 
a disputar eleições em 2027.

A licença de Demóstenes 
perde o efeito tão logo a decisão 
do Senado seja publicada. Caso 
reassuma o cargo de procura-
dor, Demóstenes voltará a atuar 
na 27ª Procuradoria de Justiça, 

onde receberá um salário de R$ 
22 mil, sem considerar os bene-
fícios do cargo de procurador.

Além disso, mantido o 
vínculo com o MP-GO, Demós-
tenes continuará detendo foro 
privilegiado por prerrogativa 
de função. Assim, o processo 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) deverá ser julgado pelo 
Tribunal de Justiça de Goiás. 
Já se ele for desligado do Mi-
nistério antes do julgamento, 
poderá ser julgado pela Justiça 
Federal em Goiás.

A Corregedoria Nacional 
do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público também está 
apurando o suposto envolvi-
mento do procurador-geral 
de Justiça de Goiás, Benedito 
Torres, com o grupo de Car-
linhos Cachoeira. O procura-
dor é irmão de Demóstenes 

A Comissão Mista do 
Congresso, que analisa a Me-
dida Provisória (MP) que al-
terou o novo Código Florestal 
(Lei 12.651/2012), aprovou 
o relatório do senador Luiz 
Henrique (PMDB-SC) sobre o 
assunto. Foram 16 votos favo-
ráveis e 4 obstruções.

Foram cerca de seis horas 
de debates, em uma reunião 
marcada por manifestações de 
parlamentares da bancada ru-
ralista, que defendiam maior fle-
xibilidade nas regras. Ao longo 
da reunião da comissão, foram 
apresentados 343 pedidos de 
destaque. Esses pontos seguem 
para votação em separado, pro-
vavelmente em agosto, quando 
haverá nova reunião da comis-
são, após o recesso parlamentar. 

Governo e professores 
grevistas se reúnem hoje

O Governo Federal vai 
receber hoje os representan-
tes das instituições federais 
de ensino. A categoria, que 
está em greve desde o dia 17 
de maio, será recebida pelo 
secretário de Relações do 
Trabalho do Ministério do 
Planejamento, Sérgio Men-
donça. O encontro está pre-
visto para as 15h.

A reunião, inicialmen-
te prevista para o dia 19 de 
junho, foi desmarcada pelo 
governo, que não havia de-
finido nova data para o en-
contro. Segundo a presidente 
da Associação Nacional dos 
Docentes do Ensino Superior 
(Andes), Marina Barbosa, 
a categoria exige que o Go-
verno Federal assuma sua 
responsabilidade na educa-

ção. Mesmo com o ofício do 
agendamento em mãos, os 
sindicalistas se mostram “in-
crédulos” com uma possível 
solução.

“Do jeito que o gover-
no tem se comportado, não 
dá para prever como será 
a conversa amanhã (hoje). 
Esperamos que eles (gover-
no) apresentem de fato uma 
proposta concreta. A respon-
sabilidade está nas mãos de-
les”, disse Marina.

A paralisação atinge 56 
das 59 universidades fede-
rais, além de 34 institutos 
federais de educação tecno-
lógica. Os professores rei-
vindicam reestruturação da 
carreira dos docentes e me-
lhores condições de infraes-
trutura nas instituições.

Astróloga prevê vitória 
de Haddad em São Paulo

“Eu entendo que na cam-
panha tem que manter muito 
bom humor”. A frase é do can-
didato do PT à Prefeitura de 
São Paulo, Fernando Haddad, ao 
responder uma pergunta sobre 
o vídeo postado em seu website 
ontem com uma astróloga pre-
vendo a sua vitória nas eleições 
municipais deste ano. “São 90 
dias. (Temos que) veicular fatos 
pitorescos para que a campanha 
tenha componentes mais des-
contraídos”, emendou o petista.

As declarações foram da-
das na tarde de ontem, em even-
to promovido pelo candidato na 
zona leste da Capital paulista, 
onde ele tinha planos de rea-
lizar uma caminhada para se 
apresentar à população local. A 
forte chuva frustrou os planos 
e manteve o candidato cerca de 
dez minutos dentro de uma pa-
daria tomando café em compa-

nhia de um grupo de jornalistas.
“O senhor acredita em pre-

visões astrológicas?”, perguntou 
um repórter. Haddad esquivou-
-se, dizendo apenas que o vídeo 
foi postado pelos membros de 
sua campanha. “Achei interes-
sante”, limitou-se a dizer.

O petista foi provocado a 
responder se acredita mais nas 
declarações da astróloga, que 
apontam para sua vitória nas 
urnas, ou na “sorte” que ele ti-
rou com um tocador de realejo 
na semana passada, no qual um 
periquito pinçou um papel com 
a seguinte mensagem: “É neces-
sário que evites a companhia de 
certas pessoas que tratam de 
inclinar-te para o mal”. “Esse 
periquito era um tucano. Um 
tucaninho bem pequeno disfar-
çado”, brincou o candidato fa-
zendo referência ao PSDB, que 
tem como símbolo o tucano.



UE pretende investigar atividades
secretas da CIA em solo europeu

RELATÓRIO APONTA AÇÕES

A União Europeia (UE) 
pretende investigar a exis-
tência de instalações se-
cretas e de prisões ilegais 
efetuadas pela CIA em ter-
ritório europeu durante os 
primeiro anos do século 21. 
Em um relatório do Comitê 
de Liberdades Civis do blo-
co, divulgado na última ter-
ça-feira, os países citaram 
nominalmente Lituânia, Po-
lônia e Romênia como exem-
plos de Estados que preci-
sam se esforçar mais para 
esclarecer as atividades da 
agência norte-americana em 
seus territórios.

 “O Parlamento europeu 
colocou novamente baixo os 
holofotes os sérios abusos 
de direitos humanos come-
tidos pela CIA e repreendeu 
os membros da UE que fo-
ram cúmplices destes abu-
sos”, informou a francesa 
Hélène Flautre, relatora do 
processo.

 Ela ainda revelou que 
os parlamentares sofreram 
pressão para que o relató-
rio não fosse divulgado. “Os 
membros do Parlamento 
europeu passaram por uma 
pressão considerável de di-
ferentes fontes nacionais e 
externas, procurando abafar 
estas alegações, mas feliz-
mente eles se mantiveram 
firmes e votaram a favor 
deste relatório”, explicou.

 O documento final foi 
aprovado com 50 votos a 
favor, dois contra e cinco 
abstenções. O relatório será 

posto em votação em uma 
sessão plenária em setem-
bro, na sede europeia de Es-
trasburgo, na França.

 “Estudos feitos pela 
ONU (Organização das Na-
ções Unidas), pelo Conse-
lho Europeu, por veículos 
de imprensa nacional e in-
ternacional, por jornalistas 
investigativos e pela socie-
dade civil trouxeram à tona 
novas informações sobre a 
localização de centros de 
detenção secretos da CIA na 
Europa, voos sem permissão 
pelo espaço aéreo europeu e 
pessoas que foram detidas e 
transportadas sem autoriza-
ção”, revela o relatório.

 Os parlamentares con-
sideram que os países-mem-
bros “manifestaram a sua 
vontade de cumprir com os 
objetivos do direito inter-
nacional, mas até agora não 
cumpriram plenamente com 
a obrigação incumbida sobre 
todos os Estados-membros 
de investigar as sérias vio-
lações nos direitos humanos 
relacionadas com o progra-
ma da CIA”.

 Eles lamentam os “atra-
sos em trazer à tona estes 
casos”, e acreditam que “as 
dificuldades encontradas 
pelos paises-membros em 
conduzir investigações re-
sulta em uma falha em cum-
prir plenamente com as suas 
obrigações internacionais”.

 Segundo os parlamen-
tares, “apenas genuínas ra-
zões de segurança nacional 
podem justificar o sigilo” e 
“sob nenhuma circunstância 
o sigilo estatal deve ter prio-
ridade sobre direitos funda-
mentais e inalienáveis”.
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Lituânia, Polônia e Romênia 
são os países citados onde a 
agência dos EUA realiza ações

Beirute - O primeiro 
embaixador a abando-
nar o presidente sírio, 
Bashar al Assad, pediu ao 
Exército para “direcionar 
suas armas para os crimi-
nosos” do governo, en-
quanto tropas invadiam 
um subúrbio da capital 
ontem, para eliminar os 
rebeldes. 

Nawaf Fares, que tem 
laços estreitos com os ser-
viços de segurança, foi 
embaixador da Síria em 
seu vizinho Iraque, um de 
seus poucos amigos na re-
gião. 

A deserção de Fares, 
poucos dias após a de 
Manaf Tlas, um general 
de brigada da Guarda 
Republicana que cresceu 
com o presidente, deu à 
revolta anti-Assad um de 
seus maiores incentivos 
em 16 meses de derrama-
mento de sangue. 

Tlas, filho de um ve-
terano ex-ministro da 
Defesa sírio, não fez ne-
nhum comentário públi-
co desde que fugiu para 
Paris. Mas Fares postou 
uma declaração em ví-
deo no Facebook na úl-
tima quarta-feira em que 
repetidamente afirmava 
que as forças do governo 
estavam matando civis. 

“Declaro que me 
juntei, a partir deste mo-
mento, à revolução do 
povo sírio”, disse ele. “Eu 
peço... aos membros do 
Exército para se juntar à 
revolução e para defen-
der o país e os cidadãos. 
Direcionem as suas armas 
para os criminosos deste 
regime.” 

O ministro de Rela-
ções Exteriores iraquia-

Embaixador sírio desertor pede ataque 
contra forças do ditador Bashar al Assad

CONFLITO 

 Washington (AFP) - O 
Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) reconheceu nesta 
quinta-feira que as novas me-
didas de ajuste anunciadas 
pelo governo da Espanha são 
difíceis, mas são passos na di-
reção correta.

“Um déficit menos car-
regado combinado com as 
medidas fiscais anunciadas 
devem ajudar a Espanha a 
ajustar suas finanças públi-
cas”, disse o porta-voz do FMI, 
Gerry Rice, durante coletiva 
de imprensa.

O governo espanhol 
pretende economizar até 65 

bilhões de euros, através de 
medidas como uma alta do 
IVA de 18 a 21% e uma refor-
ma da administração, além 
de reduzir seu déficit público, 
para responder assim às exi-
gências de Bruxelas.

A UE concordou na ter-
ça-feira em conceder um ano 
a mais, até 2014, para que a 
Espanha reduzisse seu dé-
ficit público para menos de 
3% do PIB.

Contudo, em troca, foi 
pedido que o governo da Es-
panha apresentasse um plano 
de ajustes antes do final deste 
mês para reduzir o déficit a 

6,3% do PIB este ano, a 4,5% 
em 2013 e a 2,8% em 2014.

Fundo
O governo espanhol cria-

rá um fundo especial, avalia-
do pelo Estado, ao qual pode-
rão recorrer as regiões que 
não puderem fazer frente a 
seus vencimentos da dívida, 
disse nesta quinta-feira o mi-
nistro da Fazenda, Cristóbal 
Montoro.

Segundo Montoro, no en-
tanto, as regiões que utiliza-
rem-se do fundo deverão ser 
submetidas a novas condições 
de saneamento.

O primeiro-ministro da 
Espanha, Mariano Rajoy, disse 
que o fundo é importante para 
oferecer liquidez suficiente 
para que as comunidades au-
tônomas possam fazer frente 
a seus compromissos financei-
ros, em um momento de sérias 
dificuldades para se captar nos 
mercados.

Montoro evitou referir-se 
a este mecanismo como “his-
panobônus”, para não gerar a 
ideia de mutualização do risco.

“A ideia do governo não é 
mutualizar a dívida, mas sim 
atender a uma situação excep-
cional”, disse.

FMI aprova ajustes anunciados pela 
Espanha para sair da crise financeira

ECONOMIA

Buenos Aires (AFP) - 
Sindicatos que enfrentam a 
presidente argentina, Cris-
tina Kirchner, liderados pelo 
caminhoneiro Hugo Moyano 
realizavam ontem um con-
gresso da central operária 
peronista CGT impugnado 
pelo governo e boicotado 
por diversas formações, di-
vidindo a poderosa organi-
zação.

O congresso da majo-
ritária Confederação Geral 
do Trabalho (CGT), realiza-
do em um estádio coberto 
de Buenos Aires, se prepa-
ra para reeleger para a li-
derança da central por um 
terceiro mandato consecu-
tivo o líder do sindicato de 
caminhoneiros, Hugo Moya-
no, ex-aliado de Kirchner, 
constatou a AFP.

A assembleia sindical 
era realizada em um aberto 
desafio a uma impugnação 
feita na semana passada 
pelo Ministério do Trabalho, 
que aceitou queixas de asso-
ciações ligadas ao governo, 
como a influente organiza-
ção dos metalúrgicos, cujo 
líder, Antonio Caló, tenta di-
rigir o outro setor sindical.

“Depois de minha re-
eleição, vou fazer uma exi-
gência muito firme ao go-
verno. Sempre houve dois 
ou três setores na CGT, isto 
não pode surpreender nin-
guém”, declarou na quar-
ta-feira Moyano, que nesta 
quinta-feira será o único 
orador de um ato no estádio 
do clube Ferrocarril Oeste, 
após o final do Congresso.

À frente de um sin-
dicato estratégico para a 
economia, como o dos ca-
minhoneiros, Moyano se 
afastou da presidente de-
pois que os sindicalistas 
foram marginalizados das 
listas de candidatos a le-
gisladores para as eleições 
presidenciais e parlamen-
tares de outubro, nas quais 
Kirchner conseguiu a sua 
reeleição até 2015 com 
54,11% dos votos.

Dias antes do congres-
so, os caminhoneiros colo-
caram em xeque o abaste-
cimento de combustíveis na 
Argentina ao bloquear vá-
rias usinas de gás e petróleo 
e deixar sem luz e calefação 
dezenas de localidades do 
país, em pleno inverno.

Central operária peronista
desafia Cristina Kirchner

NA ARGENTINA

no, Hoshiyar Zebari, disse 
que Fares estava agora no 
Catar, um dos Estados do 
Golfo que abertamente 
apoia os rebeldes e pede 
a renúncia de Assad. 

A repressão de Assad 
no que começou como 
um amplo movimento 
pró-democracia pacífico 
ajudou a transformá-lo 
em uma rebelião armada, 
mas os insurgentes sabem 
que devem corroer a leal-
dade e a convicção do seu 
governo para afrouxar o 
seu controle do poder. 

A deserção foi bem 
recebida pelos oponentes 
de Assad e por potências 
ocidentais e árabes suni-
tas, que insistem que As-
sad deve deixar o poder 
em qualquer solução po-
lítica para a Síria. 

Comunicado
Em Damasco, Capital 

da Síria, um breve comuni-
cado do governo iraniano 
disse: “O Ministério das 
Relações Exteriores da Sí-

ria declara que Nawaf Fa-
res foi dispensado de suas 
funções e ele não tem mais 
nenhuma ligação com a 
nossa embaixada em Bag-
dá ou o Ministério das 
Relações Estrangeiras. A 
embaixada no Iraque con-
tinuará conduzindo suas 
funções normais”. 

Ontem, os mora-
dores relataram o pri-
meiro bombardeio da 
capital quando forças 
de segurança usaram 
morteiros, tanques e 
infantaria para tentar 
eliminar os rebeldes de 
Kfar Souseh, um subúr-
bio no sul. 

Os ativistas disse-
ram que tanques esta-
vam atirando da Mes-
quita Hadi para o leste 
dos campos, e do aero-
porto militar al-Mazzeh 
imediatamente para o 
oeste. 

Punição
O Ministério de Re-

lações Exteriores da Sí-

Nawaf Fares abandonou Bashar por não aceitar as atrocidades

ria disse ontem que o ex
-embaixador no Iraque 
deve ser punido após ter 
desertado e declarado 
apoio aos rebeldes que 
tentam derrubar o pre-
sidente Bashar al Assad. 
Em comunicado divul-
gado pela agência de 
notícias estatal, o minis-
tro diz que o diplomata 
foi “dispensado de suas 
funções” e que deve en-
frentar “responsabilida-
de legal e disciplinar”. 

Nawaf Fares anun-
ciou sua deserção em 
um vídeo divulgado na 
última quarta-feira, afir-
mando que está indo 
para o lado da “revolu-
ção” contra Assad. Ele 
é o diplomata de maior 
destaque a abandonar o 
governo na revolta e a 
segunda figura proemi-
nente a deixar o regime 
em uma semana. O ge-
neral Manaf Tlass, confi-
dente de Assad e filho de 
um ex-ministro da Defe-
sa fugiu da Síria na sema-
na passada, mas não fa-
lou publicamente e não 
parece ter juntado-se aos 
rebeldes.

Fares condenou o 
governo em transmissão 
à satélite no canal Al-Ja-
zeera. “Onde está hon-
ra em matar seus com-
patriotas? Onde está a 
fidelidade nacional? A 
nação é todas as pesso-
as, não uma pessoa em 
particular”, disse ele. “A 
fidelidade é para as pes-
soas, não para um dita-
dor que mata seu povo”. 
Não se sabe onde o di-
plomata gravou sua de-
claração. Seu paradeiro 
também é desconhecido.

Foto: Divulgação
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Atletas da Vila Olímpica
e da AABB disputam
Torneio de Natação

Léo Morais, ao lado do 
carioca Iago, vem se
destacando no Sub-19

Paraibano avança no Mundial
VÔLEI no CHIPRE

O paraibano Léo Vieira de 
Moraes, que faz dupla com o 
carioca Iago, conseguiu ontem 
a classificação para a segunda 
fase do Mundial de Vôlei de 
Praia Sub-19, que está sendo 
disputado na cidade de Lar-
nak, no Chipre. Com uma vitó-
ria sobre a dupla canadense, 
Coleman/Kocuf, pelo placar de 
2 sets a 0 (parciais de 21/19 
e 21/17), os brasileiros con-
seguiram terminar a fase em 
primeiro lugar no seu grupo. 
A partir de hoje, Léo e Iago vão 
iniciar a etapa que é elimina-
tória, e que será composta por 
apenas os 16 atletas classifica-
dos nos 8 grupos.

Léo Moraes é conside-
rado a maior promessa do 
vôlei de praia brasileiro e 
paraibano. Com apenas 15 
anos, ele foi campeão mun-
dial Sub-19, no ano passa-
do. E agora, com apenas 16 
anos, já é um dos favoritos, 
ao lado do seu parceiro ca-
rioca Iago – estão juntos há 
apenas 1 ano – para conquis-
tar o Mundial Sub-19 e vem 
fazendo uma grande cam-
panha.  “Ele é um fenôme-
no e ainda tem alguns anos 
de Sub-19 e muito mais de 
Sub-23, o que significa que 
ele quando chegar ao adulto 
será uma grande estrela, se 
continuar assim.

O atleta é fruto de um 
trabalho para descobrir no-
vos talentos, que foi iniciado 
em 2003 aqui em João Pes-
soa, pelo diretor técnico da 
Federação Paraibana de Vo-

leibol, e coordenador de Vô-
lei de Praia da Confederação 
Brasileira de Voleibol, Gio-
vanni Marques.

“Os frutos deste traba-
lho já começaram a aparecer 
em 2005, quando tivemos o 
atleta Pedro Marques sendo 
campeão brasileiro Sub-19. 
No ano seguinte, a dupla Íca-
ro e Josias Hales foi campeã e 
repetiu a dose em 2008.  Em 
2009, a dupla Álvaro e Vítor 
e assim continuamos desco-
brindo talentos, alguns deles 
já brilhando internacional-
mente”, disse Giovanni, acres-
centando que já tem 3 atletas 
paraibanos participando do 
Campeonato Sueco de Vôlei 
de Praia e Vítor, que faz dupla 
com o baiano Moisés, já par-
ticipa do Circuito Mundial de 
Vôlei de Praia principal e es-
tará em Londres, como spar-
ring de Emanuel/Alisson e 
Ricardo/Pedro Cunha, nossas 
duplas masculinas principais 
nas Olimpíadas.

Circuito Sub-23
Em Campo Grande, no 

Mato Grosso, outro parai-
bano ficou em quarto lugar 
no Circuito Sub-23 Banco 
do Brasil, ontem. Trata-se 
de Jô que joga com o carioca 
Ramon. A dupla perdeu de 
2 a 1 para os campeões do 
ranmking nacional, os cario-
cas  JP/Carlos Luciano por 2 
setes a 1, perdendo assim a 
medalha de bronze.

Para Giovanni Marques, 
diretor da Confederação, 
que esteve presente ao jogo, 
o resultado não deixa de ser 
alentador, pois o paraibano 
mostrou evolução e certa-
mente vai buscar resultados 
melhores em outra etapa do 
Circuito Banco do Brasil.

O paraibano Léo Morais sobe no bloqueio para conquistar mais um ponto e garantir presença brasileira na segunda fase do Campeonato Mundial Sub-19 que está acontecendo na cidade de Larnak, no Chipre

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

A Federação de Badminton do Es-
tado da Paraíba (FebaPB) vai promover 
no próximo dia 21, o Torneio Estadual 
de Duplas e a Taça Super Badminton PB. 
O evento unificado será realizado no gi-
násio do Instituto Federal de Educação 
(IFPB), das 8h às 17h. Até o momento, a 
competição tem 22 duplas inscritas nas 
categorias Sub-15, Sub-17 e Principal. 
Por se tratar de um evento aberto, o tor-
neio terá a participação de atletas dos 
Estados de Pernambuco e Rio Grande do 
Norte. Os vencedores da competição se-
rão premiados com medalhas e começa-
rão a disputa pelo troféu da Taça Super 
Badminton.

A Taça terá um regulamento dife-
renciado. O troféu dela será entregue a 
dupla que conseguir vencer quatro eta-
pas do torneio.  Essa vai ser a primeira 
etapa. A segunda deve ser realizada no 
final do ano ou no começo de 2013.  No 
final de cada etapa, será gravado o nome 
dos atletas nas duas taças do evento. O 
jogador que primeiro tiver o nome mar-
cado no troféu por 4 vezes, consecutivas 
ou não, levará a taça para casa. O prêmio 
especial vai ser destinado especificamen-
te para a categoria principal masculina. 

O troféu da Taça foi apresentado 
publicamente na última terça-feira, 
dia em que foi realizado um evento 
em comemoração aos cinco anos de 
criação da FebaPB. Estiveram presen-
tes no evento o presidente da enti-
dade paraibana e vice-presidente da 
Confederação Brasileira de Badminton 

Federação vai promover Torneio 
Estadual de Duplas no dia 21

BADMINTON
Dino Tambaú se
machuca e fica
fora das quartas 
de final em Israel

O paraibano Dino Tam-
baú está fora das quartas de 
final do Campeonato Israelen-
se de Beach Soccer. O jogador 
do Kfar Kassem se lesionou 
na terceira partida da compe-
tição, após sofrer um carrinho 
por trás e, por não ter se recu-
perado ainda, ele vai se ausen-
tar do duelo de hoje, contra o 
Kfar Saba. Com um estiramen-
to na panturrilha da perna es-
querda, a expectativa de Dino 
é de que ele esteja bom para 
participar das finais, caso o 
time do paraibano seja classi-
ficado. Enquanto não melhora, 
a rotina do jogador é de fisio-
terapia diária.

“Estou fazendo fisiotera-
pia todos os dias. Talvez eu jo-
gue a semifinal, isso vai depen-
der do tratamento que estou 
fazendo surtir efeito. Se Deus 
quiser eu vou melhorar para 
jogar a final e levar esse título 
para a Paraíba”, disse Dino. A 
data da final do Campeonato 
Israelense está marcada para 
o próximo dia 20. Já o retor-
no do paraibano para o Brasil 
está previsto para o dia 22.

Após a volta do atleta à 
Paraíba, Dino é aguardado 
pela Federação Paraibana de 
Beach Soccer (FPBS) para se 
apresentar ao técnico da Se-
leção Paraibana, Cássio Frei-
re. O jogador foi convocado 
para fazer parte da equipe 
que viaja para disputar a 
Copa Nordeste de Beach 
Soccer,.

Herbert Clemente
Especial para A União

(CBBd), Franklin Keill, além do presi-
dente da Federação do Rio Grande 
do Norte, Antônio Carlos, presidente 
da Federação Pernambucana, Cristia-
no Menezes e o presidente da CBBd, 
Francisco Ferraz.

Segundo Franklin, a Taça Super 
Badminton PB é mais uma forma de 
incentivar a formação de duplas e for-
talecer a categoria adulta masculina. O 
dirigente destacou ainda a evolução da 
modalidade no Estado. “O badminton 
está se fortalecendo na Paraíba. A gen-
te iniciou com algumas dificuldades, 
o pessoal ficava sem saber como era a 
modalidade, mas hoje não tem mais 
essa preocupação. O badminton já é 
reconhecido e inclusive é um esporte 
olímpico e um dos mais praticados no 
mundo”, afirmou Franklin Keill.

Torneio visa incentivar o esporte na Paraíba

FoTo: FIVB/Divulgação
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Paraíba marca presença na 
Copa Nordeste de Natação

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 13 de julho de 2012

AMADOR

68 atletas da Vila 
Olímpica e AABB vão 
competir em Recife

O presidente do Tribu-
nal de Justiça da Pa-
raíba, desembargador 
Abraham Lincoln, não 
acredita numa solução 
rápida para o imbróglio 
jurídico envolvendo a Série C do Brasileirão, em que 
o Treze briga contra Rio Branco e CBF por uma 
vaga na competição. Ontem, ele disse que a análise 
do mérito da ação deve durar de um a dois anos 
para acontecer em última instância e que por isto 
é bem possível que a competição chegue ao seu 
final sem que antes o caso esteja resolvido. Falou 
quem entende de magistratura...

Julgamento

Quanta briga para tão 
pouco futebol nacional

O futebol paraibano é mesmo sucesso dentro e 
fora das quatro linhas. Na primeira divisão do Estadual, 
os clubes sempre foram notícias no Estado e fora dele 
tanto pela decadência do futebol em campo, quanto 
pelo limitado público que tem comparecido aos estádios.

Diz o provérbio popular “falem mal de mim, mas 
falem de mim” e, aproveito para falar mais uma vez 
sobre os episódios registrados sobre a briga do Treze 
para o ingresso na Série C do Brasileirão. Que todos 
sabem que o Galo da Borborema brigou e conseguiu 
seu objetivo, isto não é mais novidade, até mesmo 
porque já apanhou duas vezes e ainda não disse para 
que veio à competição.

Mas, o cúmulo do absurdo ocorreu nos últimos dias, 
às vésperas da partida entre Treze x Santa Cruz-PE, no 
Arruda, em Recife, programado para o próximo domingo. 
O presidente da Federação Pernambucana de Fute-
bol, Evandro Carvalho, em represália ao time paraibano 
devido o embate com a CBF, radicalizou e decidiu dar um 
“prolabore” aos jogadores do Santa Cruz para vencer o 
Treze Futebol Clube.

Ora, a atitude além de pequena e mesquinha fere 
totalmente o ambiente esportivo e a ética futebolís-
tica, se é que ainda se existe ética. Nunca tinha visto 
tamanha mesquinhez por parte de um dirigente. Parece 
até que vivemos época nazista quando Hitler era quem 
dava as ordens sem direito de defesa. Quanta picui-
nha... Quanta falta de profissionalismo. Quanta falta 
de colaboração para o engrandecimento do futebol 
brasileiro que, diga-se de passagem, não está lá essas 
coisas, basta ver a posição da nossa Seleção Brasileira 
no Ranking geral da Fifa. Sinceramente... Queria está 
aqui comentado projetos de crescimento para o futebol 
nacional e não uma intriga onde apenas enfraquece o 
tão pequeno futebol brasileiro.

O Campeonato Amador do Conjunto Valentina Figueirêdo 
terá seu início no próximo dia 15 com a participação de 12 
clubes, sob a organização da Associação Desportiva de 
Futebol do Valentina Figueiredo.

Depois de vários adiamentos 
devido a chuva e período 
junino, a FPF marcou para 
amanhã a partida entre 
Kashima x Alvorada pelo Pa-
raibano Juvenil. O jogo será 
às 14h, no Cristo Redentor.

Juvenil

Washington Lobo volta a comandar o Miramar. Na última 
terça-feira, o treinador Romildo Freire pediu dispensa do 
Tubarão alegando problemas pessoais. O time alviverde 
está participando da segunda divisão do Estadual.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Por falar no Valentina Fi-
gueirêdo, dentre as equipes 
participantes estão o Brasi-
liense, Santa Cruz, Valentina, 
Portuguesa I, II, Mirassol, 
Juventude, Asfep, parque do 
Sol, Santos e Palmeiras.

Amador

No Valentina 

Miramar

Começa hoje à tarde no 
Parque Aquático da AABB de 
Recife, a Copa Nordeste de 
Natação de Clubes, catego-
rias infantil, juvenil, Junior 
e sênior. A Paraíba já confir-
mou presença, mas partici-
pará apenas com duas equi-
pes: Vila Olímpica Ronaldo 
Marinho e AABB de Campina 
Grande. A competição será 
disputada por 247 atletas, de 
12 clubes da região.

A maior delegação da 
Paraíba será a da Vila Olím-
pica Ronaldo Marinho, com 
45 atletas, dentre eles, al-
guns com grandes chances 
de medalhas. Este é o caso 
de Yure Quirino (14 anos), 
atual vice-campeão brasi-
leiro do nado peito e Gabriel 
Oliveira (14 anos), ex- vice-
campeão brasileiro do nado 
borboleta e que em Recife 
vai disputar provas também 
de crawl. Outra promessa da 
equipe, só que na categoria 
18 anos, é Mateus Assis. Ele 
vai competir nos nados cos-
ta e crawl e tem no currículo 
o vice-campeonato brasilei-
ro no estilo costa.

No feminino, Sueny Nu-

nes (14 anos), no estilo costa, e 
Larissa Ribeiro (15 anos), que 
vai nadar crawl e costa, são as 
principais favoritas a conquis-
tar medalhas. Ambas são cam-
peãs Norte e Nordeste.  

Já a AABB de Campi-
na Grande vai participar da 
competição com um grupo 
menor, composto por apenas 
23 atletas, mas alguns com 
grandes chances também de 
subir ao pódio, como Renato 
Suassuna, nos estilos crawl 

e costas, Vinícius Dantas, na 
prova de borboleta, além das 
garotas Maria Laysa, nos es-
tilos peito e crawl e Paloma 
Ribeiro, que vai nadar peito.

Sobre a equipe de Campi-
na Grande, a participação de 
alguns atletas estava ameaça-
da, por falta de apoio. Alguns 
campeões tiveram de fazer 
pedágios nas principais ruas 
da cidade para conseguir re-
cursos suficientes para par-
ticipar da competição.  Sobre 

este fato, o presidente da Fe-
deração de Esportes Aquáti-
cos da Paraíba, Antônio Meira 
Leal, lamentou bastante. 

“É preciso que a iniciati-
va privada e o poder público 
deem apoio a estes garotos, 
porque são atletas de muito 
futuro e mostram sua garra 
treinando em piscinas com 
água muito fria, já que não 
existe aquecimento e têm 
conquistado medalhas para a 
Paraíba”, disse.

Atletas que defendem a Vila Olímpica Ronaldo Marinho fazem parte da maior delegação paraibana

Faltando 14 dias para a aber-
tura oficial dos Jogos Olímpicos de 
Londres, a capital britânica espera 
a chegada das estrelas do espor-
te mundial com a atenção voltada 
para a segurança, o transporte e a 
meteorologia.

Na Vila Olímpica de Stratford, 
no Leste de Londres, estarão atletas 
como o velocista jamaicano Usain 
Bolt, que quer bater um novo re-
corde nos 100 metros, e os ameri-
canos LeBron James e Kobe Bryant, 
escolhidos para comandar a seleção 
americana de basquete.

Outros nomes que chamam a 
atenção são os do nadador ameri-
cano Michael Phelps, que conquis-
tou oito medalhas em Pequim, e 
que nesta edição dos Jogos disputa-
rá sete provas no Centro Aquático, 
uma das joias do projeto olímpico, 
e o tenista Rafael Nadal, ouro em 
2008 e porta-bandeira da delega-
ção espanhola.

Além dos atletas, milhões de vi-
sitantes chegarão à capital inglesa 
nos próximos dias para assistir aos 
terceiros Jogos que a cidade recebe-
rá em sua história, um desafio para 
as forças de segurança britânicas 
e os responsáveis pelo sistema de 
transporte público londrino.

O desafio é tanto que o go-
verno de David Cameron criou um 
plano de segurança que envolverá 
mais de 42 mil pessoas, cerca de 13 
mil militares, com um custo próxi-
mo a 1,2 bilhão de euros.

Durante os Jogos, um por-
ta-aviões militar navegará pelo 
Tâmisa, onde vários caças do 
exército estarão prontos para 
atuar em bases próximas à cida-
de e seis plataformas de mísseis 
terra-ar serão instaladas em di-
versos pontos de Londres para 
evitar possíveis ataques terroris-
tas.

Os responsáveis pelo setor de 

segurança afirmaram em diversas 
ocasiões que a grande mobiliza-
ção de agentes será, na medida do 
possível, "invisível" para turistas e 
londrinos - estes últimos receberam 
recomendação do governo para ti-
rar férias nas datas dos Jogos para 
minimizar o congestionamento no 
sistema de transporte.

As principais estações de metrô 
de Londres anunciam há dias que 
durante o evento estarão "extre-
mamente sobrecarregadas" e pe-
diram aos usuários do sistema que 
busquem formas alternativas para 
fazer seus trajetos.

Apesar do 1,1 bilhão de euros 
investido para melhorar o trans-
porte para os Jogos Olímpicos, a 
empresa pública que administra o 
meio (TFL) já advertiu que não po-
derá evitar os colapsos nas horas de 
'rush' devido aos 3 milhões de des-
locamentos diários que são previs-
tos durante os Jogos.

Segurança envolverá mais de 42 mil pessoas
OliMpíADAs De lONDRes

O norte-americano Phelps é uma das estrelas dos Jogos O homem mais rápido do mundo, o jamaicano Usain Bolt
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Brasão deve jogar contra o Santa
AMANHÃ NO ARRUDA

Participação do jogador 
depende apenas do
coletivo de hoje

FUTEBOL 
PARAÍBA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 13 de julho de 2012

   

O atacante Brasão pode 
ser o companheiro de Vavá 
no ataque galista para o jogo 
de amanhã, às 16h, contra o 
Santa Cruz/PE, no Estádio do 
Arruda, em Recife/PE, pelo 
grupo A da Série C do Cam-
peonato Brasileiro/2012. 
Após ser liberado para a es-
treia o ex-jogador da Cobra 
Coral, em 2011, deve definir 
a sua escalação no coletivo 
final, que acontece hoje, no 
Estádio Presidente Vargas, 
na Serra da Borborema. 

Além do atacante o Galo 
da Borborema pode utilizar 
Jamerson e Luciano Amaral 
(laterais direito e esquer-
do), Wagner Rosa (volante) 
e Rodrigues Pardal (atacan-
te), que também estão regu-
larizados para o jogo. Outra 
atração pode ser o aprovei-
tamento do goleiro Carlos 
Luna, de 30 anos, contratado 
ao Itabaiana/SE. 

Para o treinador Marcelo 
Vilar com as opções a equi-
pe será outra e pode surpre-
ender o campeão pernam-
bucano deste ano em seus 
domínios. Segundo ele, são 
jogadores experientes que 
darão outro rendimento a 
equipe diante de um adversá-
rio tradicional do futebol nor-
destino. “Temos boas opções 
para colocar em campo uma 
equipe mais experiente para 
obter o primeiro resultado 

positivo. Acredito na reabili-
tação do time na competição”. 
Observou Vilar. 

Já em relação ao atraso 
de pagamento dos salários 
dos jogadores, a direção infor-
mou que o mês de maio já foi 
pago e apenas está em atra-
so o mês de junho. “ O clube 
passou vários dias sem jogar 
e sem receita. Agora que a si-
tuação está se equilibrando a 
tendência é a atualização de 
salários. Já conversei com os 
jogadores e eles entenderam 
a situação”, explicou o presi-
dente Fábio Azevedo.

Campinense
No rubro-negro, o técni-

co Freitas Nascimento segue 
quebrando a cabeça para 
ajustar o sistema defensivo, 
principalmente em relação 
as bolas aéreas, motivo pelo 
qual o time foi derrotado no 
interior pernambucano. A 
derrota de 2 a 1 para o Ypi-
ranga ainda não foi esqueci-
da e o fato d ejogar em outro 
estádio de proporçoes redu-
zidas, o Horácio Rodrigues de 
Sousa, em Horizonte, requer 
ainda cuidados maiores na 
parte defensiva.

Uma nova derrota pode 
complicar a situação do clu-
be em direção a classifica-
ção. “Não podemos perder 
novamente, porque senão a 
pressão nos jogos em casa 
pode atrapalhar ainda mais a 
nossa caminhada. Conversei 
com o grupo e todos  estão 
confiantes numa apresenta-
ção melhor”, explicou.

O artilheiro do Campeo-
nato Paraibano de 2012 ain-

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Pretendo manter o trabalho 
que foi iniciado e observar melhor 
o elenco. Não vamos inventar nada 
que possa atrapalhar a caminhada 
da equipe na competição”. A decla-
ração é do novo treinador do Mira-
mar de Cabedelo, Washington Lobo, 
que substituirá Romildo Freire, que 
deixou o cargo na última terça-feira, 
alegando problemas pessoais. 

   Ele frisou que conhece a maio-
ria dos jogadores que faz parte do 
grupo, facilitando o trabalho que 
deseja implantar na equipe durante 
o Campeonato Paraibano da Segun-
da Divisão/2012. Para o jogo contra 
o Sport Clube Campina Grande, no 
próximo domingo, às 16h, no Estádio 
Amigão, na Serra da Borborema, o 
ex-treinador do Flamengo da Paraí-
ba, deve fazer as estreias do goleiro 
Renato e do volante Flavinho. “Atle-
tas que darão uma maior experiência 
ao grupo, que buscará a reabilitação 
na disputa”, disse. 

Picuí 
A Desportiva Picuiense conse-

guiu finalmente a liberação do Es-
tádio Amauri Sales de Melo, com o 
Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) do Ministério Público da Paraí-
ba (MP/PB) para a realização do jogo 
contra o Cruzeiro de Itaporanga, no 
próximo domingo, às 15h15, na ter-
ceira rodada da Segundona/2012. O 
impasse acabou na última quarta-
feira, quando o representante do 
Curimataú conseguiu o documento 
por intermédio do Promotor de Jus-
tiça e Curador da Comarca de Picuí, 
Alcides Leite de Amorim, que foi en-
vidado para a Federação Paraibana 
de Futebol (FPF). 

Washington Lobo está de volta ao comando técnico do Miramar

SEGUNDA DIVISÃO

NO TAC ficou determinado que a 
Prefeitura local terá um prazo de 60 
dias (a contar do acordo) de realizar 
trabalhos de infraestrutura do está-
dio, como acessibilidade, manutenção 
da rede hidráulica e elétrica, serviços 
de pintura, instalações de novos por-
tões nas laterais, melhorias dos alam-
brados, cercas e das arquibancadas. A 
expectativa dos dirigentes é levar um 
grande público para prestigiar o pri-
meiro jogo da equipe em seus domí-
nios e conseguir a reabilitação. 

Lobo já treinou o Flamengo e agora está no 
Miramar. Já o Estádio de Picuí foi liberado

da não balançou as redes no 
Brasileiro e acha que chegou 
o momento de tirar o Campi-
nense do sufoco.

“O Horizonte tem uma 
boa equipe e certamente vai 
jogar no ataque. Precisamos 
jogar com inteligência para 
tirar proveito dos erros ad-
versários”, disse acrescen-
tando ser mais importante a 
vitória do que propriamente 
a marcação de um gol seu.

Sousa 
A única dúvida do trei-

nador do Sousa, Suélio Lacer-
da, é definir o esquema que 
adotará para pegar o Centro 
Sportivo Alagoano (CSA), no 
domingo, às 16h, no Estádio 
Marizão, pela quarta rodada 
do grupo A4 da Série D do 
Brasileiro. Com a reestreia 
do atacante Vitinho o coman-
dante sousense pode utilizar 
o artilheiro no 4 -4 -2, for-
mando o ataque com Cleiton 
Cearense, deixando a equipe 
mais ofensiva. 

Se optar pelo 3-5-2 o Di-
nossauro colocará três mar-

cadores, com os zagueiros 
Henrique e Márcio Paraíba – 
Alisson cumprirá suspensão 
automática - além do volan-
te Xinho, na proteção a zaga. 
“Irei avaliar o que for melhor 
para o time, afinal, temos a 
obrigação de ganhar e assu-
mir a liderança”, comentou 
Suélio.  Ansioso para vestir 
novamente a camisa 9 do 
Sousa, Vitinho, espera cola-
borar  com o grupo a vencer 
mais uma e assumir a ponta 
da tabela do grupo A4 do Bra-
sileirão. 

Ele acredita que a for-
ma física está bem melhor 
pelo tempo que vem trei-
nando para conseguir jo-
gar. “A ansiedade de voltar 
a jogar supera tudo dentro 
de campo. Quero colaborar 
com o time para obter mais 
uma vitória e deixar o Sousa 
na liderança isolada”, disse 
o goleador. 

O presidente Aldeone 
Abrantes está convocando a 
torcida para marcar presença 
em grande número e incenti-
var o time a mais uma vitória.

O atacante Brasão teve uma passagem positiva pelo time pernambucano e agora tem tudo para brilhar jogando pela equipe paraibana 
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Fim do jejum de 12 anos sem título
COPA DO BRASIL

O torcedor do Coritiba 
prometeu um inferno verde 
nas arquibancadas do Cou-
to Pereira, mas o Palmeiras 
não se intimidou e suportou 
a pressão para voltar ao pa-
raíso de um título. Na noite 
de quarta-feira, o clube 
paulista se sagrou campeão 
invicto da Copa do Brasil 
ao empatar por 1 a 1 com 
o Coxa. Depois da vitória 
por 2 a 0 na Arena Barueri, 
o time paulista chegou à 
capital paranaense com a 
vantagem de levantar a taça 
mesmo em caso de derrota 
por dois gols de diferença, 
desde que balançasse as 
redes.

O atacante Betinho foi o 
responsável pela comemo-
ração palmeirense. Ayrton 
abriu a contagem para os 
donos da casa, mas o desco-
nhecido substituto de Bar-
cos desviou de cabeça em 
falta de Marcos Assunção. 
A equipe do técnico Luiz 
Felipe Scolari passou por 
um calvário na competição 
para voltar a ser campeã do 
torneio depois de 12 anos. 
Além das dificuldades que 
encarou em campo, o clube 
ainda foi abalado com o 
sequestro relâmpago de 
Valdivia, que não atuou por 
suspensão automática.

Já uma crise de apendi-
cite tirou o argentino Her-
nán Barcos, principal ata-
cante palmeirense, das duas 
partidas da decisão contra o 
Coxa. Mesmo sem o Pirata, 
o clube conseguiu chegar à 
glória, justamente com seu 
substituto, Betinho.

Antes de despachar o 
Coritiba, o time de Felipão 
levou a melhor também so-
bre Paraná (quarta de final) 
e Atlético-PR (oitavas).O 
início do caminho neste tor-
neio teve ainda Coruripe-AL 
e Horizonte-CE. Já na semi-
final, Felipão triunfou con-
tra o Grêmio de Vanderlei 
Luxemburgo. A campanha 
invicta teve oito vitórias e 
três empates. 

Palmeiras empata com o 
Coritiba, conquista Copa 
e vaga na Libertadores

Jogadores palmeirenses comemoram bastante o título nacional ao lado da sua torcida que se fez presente em grande número no Couto Pereira

O América-MG pode se encostar 
hoje no líder Criciúma, na série B do 
Campeonato Brasileiro. A equipe en-
frenta às 21 horas, no estádio Serra 
Dourada, em Goiânia, o Goiás, pela 10ª 
Rodada da competição. Goiás x Amé-
rica-MG é um dos dois jogos a serem 
realizados hoje. A outra partida será 
entre o Ipatinga-MG x Grêmio Barueri, 
no Ipatingão.

Criciúma, América-MG, Vitória-BA 
e América-RN são as quatro equipes 
melhores colocadas na Série B do Bra-
sileirão. O time catarinense soma 25 
pontos, no entanto, já jogou pela 10ª 

Rodada. O América está com 22 pontos 
e tem a chance de chegar no topo da 
tabela. Vitória com 22 pontos e Amé-
rica-RN, com 19, completam a pontua-
ção. 

Na luta para entrar no G-4, grupo 
de acesso à Série A, o Goiás está enca-
rando o confronto contra o América 
mineiro como uma das partidas que 
mais vai exigir dos jogadores. O lateral 
esquerdo Egídio destacou a importân-
cia de vencer um adversário que ocupa 
as primeiras colocações da tabela. Os 
mineiros são vice-líderes com apenas 
três pontos a menos que o Criciúma.

SEGUNDA DIVISÃO

FOTOS: Divulgação

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 13 de julho de 2012

NACIONAL
& Mundo

Jogador retorna para ajudar equipe no Brasileirão 2012

A conquista da Copa do 
Brasil e a classificação para a 
Copa Libertadores de 2013 
não foram as únicas boas 
notícias para os palmeiren-
ses. Ontem, o presidente 
do Palmeiras confirmou a 
chegada do atacante Obina. 
O jogador estava no Shan-
dong Luneng, da China, e 
deve chegar ao Verdão por 
empréstimo até o fim do 
ano. Sua contratação foi 
um pedido do técnico Luiz 
Felipe Scolari.

Tirone ainda aprovei-
tou para comentar as situa-

ções do técnico Luiz Felipe 
Scolari, do volante Marcos 
Assunção e do atacante 
Betinho. Os dois primeiros 
tem contrato até o fim do 
ano. Felipão já tinha mani-
festado o desejo de deixar 
o clube com o término do 
vínculo. A torcida e alguns 
jogadores pediram para ele 
continuar. Já Marcos Assun-
ção pensa em se aposentar. 
Os companheiros também 
pediram sua permanência. 

O caso diferente é o de 
Betinho. O vínculo do ata-
cante termina em agosto. 

Após o gol no empate em 1 a 
1 com o Coritiba, na quarta- 
feira, Felipão pediu para o 
acordo ser prorrogado.

“O contrato vence em 
dezembro. Felipão se an-
tecipou dizendo que vai 
sair. Acho que ele pode 
continuar. Marcos Assun-
ção, também. Vamos ver 
se esticamos o contrato 
do Betinho”,declarou o 
dirigente. “Está chegando 
o Obina. Então, vamos 
ficar com Barcos, Betinho 
e Obina”, completou.

Jogo: Santa Cruz x Treze  
Competição: Série C do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Arruda  - Recife (PE)
Data: Sábado 14/07

Horário: 16:00h

Jogo Sousa x CSA (AL) 
Competição: Série D do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Marizão
Data: Domingo 15/07

Horário: 16:00h

Final de semana esportivo

Cobertura dos jogos:
com a Tabajara

Felipão pede e Palmeiras contrata atacante Obina

América-MG enfrenta Goiás 
pensando no topo da tabela



Uma reunião para definir 
ações emergenciais em rela-
ção à recuperação de imóveis 
antigos que oferecem riscos 
foi realizada na tarde de on-
tem no Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Na-
cional - Iphan, em João Pessoa. 
O superintendente do órgão, 
Cleber Moreira, por meio de 
slides mostrou a situação de 
vários imóveis em situação de 
arruinamento no centro histó-
rico e em outros locais de João 
Pessoa. Eles podem ser inter-
ditados.

Representantes de ór-
gãos ligados ao patrimônio 
público estadual e municipal, 
além do Corpo de Bombeiros, 

Prédios históricos podem ser interditados
abandonados

Haverão fiscalizações nos imóveis 
tombados e em processo de aban-
dono pelos proprietários

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 13 de julho de 2012
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Uma solenidade marcada para as 
14h de hoje, no auditório do Ministério 
Público da Paraíba está prevista a assina-
tura de um “Termo de Compromisso dos 
Direitos das Crianças e Adolescentes”, 
com os candidatos a prefeito e presiden-
tes dos partidos das eleições 2012. 

Termo de compromisso 
A assinatura do documento será 

realizada em todos os municípios envol-
vidos, obedecendo um calendário com 
datas e horários alternados, com início 
em Santa Rita, no dia 17 de julho, oca-
sião em que será aberto o “I Colóquio 
22 Anos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente”, no Fórum João Navarro 
Filho, no Alto do Eucalipto.

A programação, que segue até dia 
27 deste mês, é estendida a todos os 
municípios envolvidos com datas e ho-
ras específicos. 

A solenidade faz parte da progra-
mação em homenagem aos 22 anos do 
Estatuto da Criança e do Adolescente - 
ECA iniciada ontem no Ponto de Cem 
Réis com a realização de várias ativi-
dades. No local foram montados um 
grande palco e stands temáticos para 
apresentações de grupos folclóricos, cul-
turais e ainda ações de protagonismo e 
educomunicação de crianças e adoles-
centes.

Com o slogan “ECA, 22 anos, Garan-
tia de Educação de Qualidade”, o even-
to iniciado ontem se estenderá até o dia 
27, oferecendo atividades acadêmicas 
e culturais e contou com a participação 
dos municípios de João Pessoa, Cabede-
lo, Santa Rita, Lucena e Bayeux. 

O evento foi realizado pelo Conse-
lho Municipal da Criança e do Adoles-
cente (CMDCA) da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP), de Cabedelo, Lu-
cena, Bayeux e Santa Rita; Conselho Es-
tadual dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente e Rede Margarida Pró-Criança e 
Adolescente (Remar).

Entre outros compromissos, o ter-
mo propõe a garantia das condições 
efetivas para que o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente elabore e controle a execução da 
Política Municipal de Atendimento aos 
diretos de crianças e adolescentes, to-
mando como referência o diagnóstico 
da situação da criança e do adolescente.  
O termo também quer a garantia dos 
recursos no Orçamento Municipal para 
as políticas públicas voltadas à infância 
e adolescência, tendo como base o diag-
nóstico da situação da criança e do ado-
lescente no município, realizado com a 
participação do CMDCA, conselho tute-
lar e sociedade civil organizada.

Solenidade no Ministério Público 
integra programação dos 22 anos 

ECa 

Empresários da Paraí-
ba e de outros Estados, que 
estão expondo na XVIII Mul-
tifeira Brasil Mostra Brasil, 
foram convidados a conhe-
cer hoje, as obras do Centro 
de Convenções da Paraíba. 
A caravana vai se reunir por 
volta das 10h no Espaço Cul-
tural para seguir até o em-
preendimento.

A visita de reconheci-
mento será comandada pe-
los executivos da Multifeira, 
Eduardo Iglesias e Wilson 
Martinez. A diretora técni-
ca da Suplan Simone Gui-
marães vai recepcionar a 
comitiva. “Nosso objetivo é 
mostrar aos expositores o 
quanto a BMB pode crescer 
aproveitando o surgimento 
desse empreendimento na 
Paraíba”, explica Martinez.

Segundo o Governo do 

Estado, as obras do Centro 
de Convenções de João Pes-
soa seguem em ritmo acele-
rado. A intenção é inaugurar 
a primeira etapa, que com-
preende a Feira de Eventos 
e Mirante, ainda em agosto. 

A Feira de Eventos a ser 
inaugurada possui 20 mil 
metros quadrados de cober-
tura, uma estrutura moder-
na, com cobertura térmica 
e acústica, que não produz 
barulho em dias de chuva. 
A área da Feira de Eventos é 
sete vezes maior que a ofe-
recida no Espaço Cultural.

Mais de R$ 50 mi-
lhões já foram investidos 
na obra. Desse total, R$ 36 
milhões são recursos do 
Governo do Estado. O com-
plexo do Centro de Con-
venções tem investimento 
federal e estadual de mais 

de R$ 150 milhões.
No mês de outubro, O 

Centro de Convenções já vai 
abrigar a 8ª edição da Con-
venção Paraibana de Super-
mercados (Consuper), com 
a expectativa de reunir 70 
expositores e atrair mais de 
nove mil empresários.

Já foram identificados 86 prédios em situação de risco grave, alguns deles apenas com paredes dianteiras com plantações

FotoS: Marcos Russo

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Defesa Civil da Paraíba e de 
João Pessoa estiveram presen-
tes à reunião e decidiram que 
haverá fiscalizações em todos 
os imóveis tombados que es-
tão em processo de abandono 
por seus proprietários, alguns 
deles não identificados.

Foram mostradas condi-
ções em que se encontram vá-
rios imóveis, entre eles, alguns 
estão na Rua Duque de Caxias, 
cidade baixa, Rua das Trinchei-
ras, final da Visconde de Pelo-
tas. No total já foram identifi-
cados 86 prédios em situação 
de risco grave, alguns deles 
apenas com paredes dianteiras 
com plantações. Desse total, 
existem 36 processos transcor-
rendo no Ministério Público.

O superintendente do 
IPHAN, Cleber Moreira, infor-
mou que algumas ações serão 
implementadas em alguns 
prédios localizados nas ime-
diações onde se realiza a Festa 
das Neves.

Foi montado um grande palco com stands temáticos para apresentações de grupos folclóricos

Numerólogos consideram a 
data de hoje como de azar

O que para muitos pode 
parecer um dia qualquer, 
para outros a sexta-feira 13 
atrai má sorte. Esta data é 
considerada, popularmente, 
como um dia de azar. Isso 
pelo fato de na numerologia 
o número 12 é considerado 
completo, são 12 meses no 
ano, 12 apóstolos de Jesus, 
12 signos dos Zodíacos, 12 
tribos de Israel. Mas já o 13, 
é visto como um algarismo 
irregular, um alerta de infor-
túnio. Sem contar que foi em 
uma sexta-feira que Jesus foi 
crucificado. De acordo com 
numerólogos, com o resul-
tado da soma do dia de azar 
da semana, sexta, com o nú-
mero de azar 13, obtém-se o 
mais azarado dos dias.

O estudante Armando 
Araújo afirma que não acre-
dita em todas as supersti-
ções nascentes dessa data. 
“Eu não credito em todas, 
mas tem aquelas que a gen-
te acaba acreditando sem 
querer, como por exemplo, 
quando a orelha da gente 
está quente é provável que 
tenha alguém falando da 
pessoa, aí nesse caso a gen-
te vai falando o nome dos 
suspeitos e quando a orelha 
não estiver mais quente, é 
porque encontramos o cul-
pado”, explica Armando.

Porém, uma das histó-
rias remontadas pela mito-
logia nórdica, declara que 
houve um banquete com 12 
deuses convidados. No en-
tanto, o espírito do mal e da 
discórdia, Loki, não foi cha-
mado. O maligno então apa-

receu no jantar e aprontou 
uma briga que resultou na 
morte de Balder, o favorito 
dos deuses. Desde o acon-
tecimento algumas pessoas 
acreditam na superstição de 
que convidar treze pessoas 
para um jantar traz má sor-
te. Uma curiosidade é que 
os conjuntos de jantar são 
formados por 12 copos, 12 
talheres e 12 pratos.

Por outro lado, existem 
pessoas que não estão dan-
do a mínima importância 
para a famigerada data. A 
assistente administrativa, 
Laís Brito, nasceu numa 
sexta-feira 13, e diz que a 
data não trás azar coisa ne-
nhuma. “Eu nasci nesse dia 
por escolha de Deus. Ele me 
fez linda, inteligente, e até 
hoje nada de mal me acon-
teceu’. Afirma, Laís.

sExta-fEira 13

Nádya Araújo
Especial para o Jornal A União

Empresários vão conhecer 
o Centro de Convenções 

obras

Mais de R$ 50 
milhões já 
foram investidos 
na obra. Desse 
total, R$ 36 
milhões são 
recursos do 
Governo do Estado

foram montados um gran-
de palco e stands temáticos para 
apresentações de grupos folcló-
ricos, culturais e ainda ações de 
protagonismo e educomunica-
ção de crianças e adolescentes



CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 175/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 30/07/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de carne bovina e peixe, destinado a Secretaria de Estado 
da Administração Penitenciaria - SEAP, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

 REG. CGE Nº - 12-00904-9
João pessoa, 12 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 157/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 02/08/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de hortifrutigranjeiros, destinado ao Complexo de Saúde de Guarabira - CSG, con-
forme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

 REG. CGE Nº - 12-00871-1
João pessoa, 12 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE SAÚDE DE ESTADO

HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2012
O HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, através da Comissão Permanente de Licitação, 

torna público que as empresas abaixo relacionadas foram consideradas vencedoras: CICERO 
MENDES FEITOSA - ME, nos itens 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 61, 
64, 65, 68 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 
197, 199, 201, 202, 203 e 204; PAULA FRASSINETTI OLIVEIRA CEZARIO - ME, nos itens 164, 
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 e 187; MARIA VILANI DA SILVA 
SOARES - ME nos itens 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 e 186; HERLAYNE CRISTINA 
ESTRELA BATISTA-ME, no item 109; EUGENI0 PACHELLI SILVA OLIVEIRA - ME, nos itens 157, 
158, 159, 160, 161, 162 e 163; FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME, nos itens 
04, 05, 06, 11, 27, 34, 38, 44, 50, 55, 57, 58, 60, 62, 63, 69, 71, 87, 88, 89, 90, 118, 119, 120, 125, 
154, 155, 188, 191, 198 e 200; VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA - ME, nos itens 13, 35, 46, 67, 
79, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 
114, 115, 116 e 117; VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA - ME, nos itens 13, 35, 46, 67, 79, 91, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 
116 e 117; e DAMIÃO CARVALHO DE SANTANA-ME, nos itens 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 
148, 149, 150, 151, 152, 153 e 156. A ata na íntegra se encontra disponível no órgão supracitado.

DARLENE LOPES FERREIRA
Mat. nº 148.417-6

Pregoeira

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA
1ª VARA

EDITAL DE CITAÇÃO
EDT.0001.000036-0/2012
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
AÇÃO MONITÓRIA n°. 0007694-67.2009.4.05.8200 – Classe 28.
AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
REU: SHIRLEY CRISTINE COSTA FREIRE e outros.
CITAR E INTIMAR os RR. SHIRLEY CRISTINE COSTA FREIRE, CPF nº. 031.857.274-52, JOSÉ 

FREIRE DE LIMA FILHO, CPF nº. 333.128.004-63 e SUELY COSTA FREIRE, CPF nº. 176.091.004-04, 
em local incerto e não sabido. 

FINALIDADE: PAGAR, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor atualizado da soma em dinheiro objeto 
da ação monitória  anteriormente referida, nos termos do CPC, art. 1.102-B, na qual figuram a CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL, na qualidade autor(a)(es), e REU: SHIRLEY CRISTINE COSTA FREIRE e 
outros, na qualidade de ré(u)(s), tendo os honorários sido arbitrados, para o caso de não cumprimento 
da ordem de pagamento, em 10% (dez por cento) do valor da causa, c/c as custas processuais, conforme 
o seguinte demonstrativo: 

Valor principal(débito) Honorários advocatícios Custas processuais Total
R$ 23.132,95  R$ 2.313,29  R$ 115,66  R $ 

25.561,90
Observações:
(a) Na hipótese de cumprimento da ordem de pagamento, o(a)(s) R. (R.) ficará(ao) isento(s) das 

custas e dos honorários advocatícios , conforme o mesmo CPC, art. 1.102c, § 1º;
(b) No prazo de 15 (quinze) dias , o(s) R.(R.) poderá(ao) oferecer embargos, ficando advertido(a)(s) 

de que, caso não venha a ser cumprida a obrigação ou oferecidos embargos, constituir-se-á, de plano 
direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, por 
força do CPC, art. 1.102-C, parte final, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos, na forma do 
CPC, art. 475-J, acrescentado pela Lei nº. 11.232/2005;

SEDE DO JUÍZO: Rua João Teixeira de Carvalho n.º 480 , Brisamar, CEP 58031-900 - João Pessoa/
PB. – PABX: (83) 3216-4040.

Eu,  Alexandre de Sá Leitão Cunha, Sup. Assistente do Setor de Ações de Rito Especial e Mandado 
de Segurança, digitei o presente Edital. Eu, RÔMULO AUGUSTO DE AGUIAR LOUREIRO, Diretor da 
Secretaria da 1ª Vara, o conferi e subscrevo.

João Pessoa, 13 de junho de 2012.
JOÃO BOSCO MEDEIROS DE SOUSA

Juiz Federal da 1ª Vara

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA
1ª VARA

EDITAL DE CITAÇÃO
EDT.0001.000037-5/2012
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
AÇÃO MONITÓRIA n°. 0009956-87.2009.4.05.8200 – Classe 28.
AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
REU: LILIAN TATIANNE LEITE COUTINHO.
CITAR E INTIMAR: REU: LILIAN TATIANNE LEITE COUTINHO, CPF nº. 024.029.924-84, em local 

incerto e não sabido. 
FINALIDADE: PAGAR, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor atualizado da soma em dinheiro objeto 

da ação monitória anteriormente referida, nos termos do CPC, art. 1.102-B, na qual figuram a CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL, na qualidade autor(a)(es), e REU: LILIAN TATIANNE LEITE COUTINHO, na 
qualidade de ré(u)(s), tendo os honorários sido arbitrados, para o caso de não cumprimento da ordem 
de pagamento, em 10% (dez por cento) do valor da causa, c/c as custas processuais, conforme o 
seguinte demonstrativo: 

Valor principal(débito) Honorários advocatícios Custas processuais Total
R$ 21.848,12 R$ 2.184,81  R$ 109,24  R$ 24.142,17
Observações:
(a) Na hipótese de cumprimento da ordem de pagamento, o(a)(s) R. (R.) ficará(ao) isento(s) das 

custas e dos honorários advocatícios , conforme o mesmo CPC, art. 1.102c, § 1º;
(b) No prazo de 15 (quinze) dias, o(s) R.(R.) poderá(ao) oferecer embargos, ficando advertido(a)(s) 

de que, caso não venha a ser cumprida a obrigação ou oferecidos embargos, constituir-se-á, de plano 
direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, por 
força do CPC, art. 1.102-C, parte final, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos, na forma do 
CPC, art. 475-J, acrescentado pela Lei nº. 11.232/2005;

SEDE DO JUÍZO: Rua João Teixeira de Carvalho n.º 480 , Brisamar, CEP 58031-900 - João Pessoa/
PB. – PABX: (83) 3216-4040.

Eu,  Alexandre de Sá Leitão Cunha, Sup. Assistente do Setor de Ações de Rito Especial e Mandado 
de Segurança, digitei o presente Edital. Eu, RÔMULO AUGUSTO DE AGUIAR LOUREIRO, Diretor da 
Secretaria da 1ª Vara, o conferi e subscrevo. João Pessoa, 13 de junho de 2012.

JOÃO BOSCO MEDEIROS DE SOUSA
Juiz Federal da 1ª Vara

EDITAL DO LOTEAMENTO “PORTAL DAS PRAIAS”
MARIA DOSOCORRO FERREIRA BRAGA, Tabeliã do Registro de imóveis, da 

Comarca de Alhandra, Estado da Paraíba, na forma da Lei, etc.
FAZ PÚBLICO para ciência dos interessados e cumprimento do que dispõe o 

Art. 18 da Lei Federal n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que a CONSTRUTO-
RA E INCORPORADORA MAR LTDA. com sede na Granja Taperubus, s/n° Zona 
Rural, Mata Redonda, neste município de Alhandra-PB, portadora do CNPJ/MF 
sob o n° 10.289.212/0001-94, representado neste ato por seus sócios: ADRIANO 
RICARDO DE ARAÚJO SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF/
MF sob o n° 569.170.074- 04 e cédula de identidade sob o n° 1.028.478-SSP-PB; 
MICHELINE REGIS LIBERALINO DE ARAÚJO SILVA, brasileira, casada, empresá-
ria, portadora do CPF/MF sob o n° 873.018.224-72 e cédula de identidade sob o n° 
992.306-SSP-PB, residentes e domiciliados na rua José Florentino Júnior, n° 89, 
Apt° 501, Tambaúzinho, J. Pessoa-PB. Depositaram em Cartório, sito à rua Pres. 
João Pessoa, n° 82, centro, Alhandra-PB, memorial descritivo, planta aprovada 
pela Prefeitura Municipal de Conde-PB, e demais documentos exigidos pelo 
Art. 18 da citada Lei 6.766/79, relativos ao Registro do Loteamento denominado 
“PORTAL DAS PRAIAS”, município de Alhandra-PB, no seguinte imóvel: Um a 
área de terras própria. (expansão urbana), medindo 3.7 hectares, desmembrada 
em menor porção do Sítio denominado “TAPERUBÚ”. em Mata Redonda, neste 
município de Alhandra-PB. limitando-se: Ao Leste com a estrada asfaltada que 
liga a Br 101 à Cidade de Alhandra-PB: Ao Sul com terras do Sr. Walfrito Lemos de 
Vasconcelos: Ao Oeste e ao Norte com terras dos herdeiros de Francisco Salvino 
Luiz, devidamente registrado no cartório neste Cartório no no livro n° 2-Cl, Fls. 
21, sob o n° de ordem AV-7-3.366, em data de 19/03/2012, constituído de 06 (seis) 
quadras e compostas de 126 (cento e vinte e seis) lotes de uso residencial com 
em média 160,00m2 de área, em 06 (seis) quadras, sendo a variação do maior lote 
ao menor de 158,02m2 a 233,14 m2, sendo 02 (dois) lotes são de uso institucional 
com áreas de 1.326,42m2 e 1.083,75m2, com terreno de 37.000,00m2, área de lotes 
20.938,49m2, área de ruas 13.651,34m2 e área verde institucional de 2.410,17m2. 
ficando o mesmo submetido ao regime pelo Lei 12.271 de 08/1992, constantes na 
planta aprovada e demais apresentados e que ficam arquivados nesta Cartório. As 
impugnações daqueles que se acham prejudicados quanto ao domínio do referido 
imóvel deverão ser apresentados dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar da 
3a publicação do presente Edital no Órgão Oficial do Estado da Paraíba e demais 
jornais de maior circulação do Estado. Findo o presente e não havendo nenhuma 
contestação de quem quer que seja, será feito o registro Loteamento. Ficando 
disponível as documentações do referido Loteamento “PORTAL DAS PRAIAS” 
as disposições dos interessados neste Cartório nos horários regulares. Dado e 
passado nesta Cidade de Alhandra, aos 05 dias de julho de 2012 Eu MARIA DO 
SOCORRO FERREIRA BRAGA, Tabeliã do registro imobiliário desta Comarca 
subscrevo e assino. O referido é verdade. Dou fé. .

Maria do Socorro Ferreira Braga
Tabeliã

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO COMPRA E VENDA Nº 037/2012 - Contratada: NELFARMA Com. de Prod. 
Quim. Ltda, CNPJ 70.097.530/0001-85. Objeto: Prestar o fornecimento de medicamentos. Total 
contratado:  R$ 410.780,30 – Lote 1, 3, 4 e 5. Recursos: Próprio, FMS (Rec. Federal), FMS (Rec. 
Próprio), Prog. de Assist. a Farmácia Básica do Gov. Federal e PAB. Vigência: 04/06/12 a 31/12/12. 
Classificação: 02.080-Sec. de Saúde / FMS, 02080.10.122.0500.2023 - Man. das Ativ. da Sec., 
3390.30.0001 Mat. de consumo - Medicamento; 02080.10.122.0500.2053 - Manut. das ativ. da 
Sec. - Rec. SUS, 3390.30.0000 - Mat. de consumo; 02080.10.301.0500.2026 - Man. das ativ. da 
atenção básica - PACS, 3390.30.0001 Mat. de consumo - Medicamento; 02080.10.301.0500.2029 
- Man. das ações do Prog. Farm. Básica, 3390.30.0001 Mat. de consumo -Medicamento, do orç. 
2012. Partes Assinantes: Luiz Waldvogel de Oliveira Santos (Prefeito) e Neilton Neves dos Santos 
(Empresário). Data da Ass.: 04 de julho de 2012.

Assunção/PB, 04 de julho de 2012
Luiz Waldvogel de Oliveira Santos - Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO COMPRA E VENDA Nº 038/2012. Contratada: NELFARMA Com. de Prod. Quim. 

Ltda, CNPJ 70.097.530/0001-85, Objeto: Prestar o fornecimento de material médico hospitalar. Total 
contratado: R$ 95.380,50. Recursos: Próprio, FMS (Rec. Federal), FMS (Rec. Próprio), Prog. do 
Gov. Federal e PAB. Vigência: 04/06/12 a 31/12/12. Classificação: 02.080 - Sec. de Saúde / FMS, 
02080.10.122.0500.2023 - Manut. das ativ. da Sec., 3390.30.0002 Mat. médico hospitalar, odont. 
e lab.; 02080.10.301.0500.2026 - manut. e ampliação das ativ. de atenção básica - PACS, Partes 
Assinantes: Luiz Waldvogel de Oliveira Santos (Prefeito) e Neilton Neves dos Santos (Empresário). 
Data da Ass.: 04 de julho de 2012.

Assunção/PB, 04 de julho de 2012
Luiz Waldvogel de Oliveira Santos - Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO COMPRA E VENDA Nº 034/2012
Contratada: Fabiana Guimarães França - ME, CNPJ 41.138.033/0001-80, Objeto: Prestar 

o fornecimento de peças automotivas (parte elétrica) para os veículos da frota do município. 
Total contratado: R$ 52.430,40 - Lote 1 a 10. Recursos: Próprio/FMS). Vigência: 28/06/12 a 
31/12/12. Classificação: 02020 – Gab. do Prefeito, 02020.04.122.0200.2002 Man. das ativ. do 
Gab., 3390300000 Mat. consumo; 02060 - Sec. de Educação, 02060.12.361.0400.2015 Man. 
das ativ. do Ensino Fundamental – MDE, 3390300000 Mat. Consumo; 02080 – Sec. de Saúde / 
FMS, 02080.10.122.0500.2023 Man. das ativ. da Sec., 3390300000 Mat. Consumo; 02100 - Sec. 
de Infraestrutura, 02100.15.451.0600.2038 Man. das ativ. da Sec., 3390300000 Mat. consumo. 
Partes Assinantes: Luiz Waldvogel de Oliveira Santos (Prefeito) e Fabiana Guimarães França 
(empresária). Data da Ass.: 28/06/12.

Assunção/PB, 28 de junho de 2012
Luiz Waldvogel de Oliveira Santos - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO

Pregão Presencial Nº 034/2012. Extrato da ata da sessão para julgamento de Proposta e Ha-
bilitação. Objeto: Locação de 01 (um) palco modular e 01 (um) sistema de sonorização completo 
profissional e 08 (oito) banheiros quimicos para as festividades do “XXIV Maior São Pedro da 
Região em Assunção” - ano 2012, tudo conforme especificações do edital, termo de referência e 
especificações constantes do processo Realizada no dia 11 de julho de 2012, às 08:00 (oito horas), 
Proposta Vencedora: Com Valor total de 22.499,99 ( vinte e dois mil quatrocentos e noventa e 
nove reais e noventa e nove centavos), referente aos LOTES:I,II,III.. Licitante Habilitada: Ivandro 
Produções Artisticas ME, CNPJ: 08.397.547/0001-84. 

Assunção-PB, 11 de julho de 2012.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito de Assunção, no uso de suas atribuições legais e com base no relatório apresentado 

pelo Pregoeiro, resolve Homologar os resultados da apuração da proposta apresentada na Licitação, 
o qual aponta os vencedores na modalidade:  Pregão Presencial Nº 034/2012, objeto: Locação 
de 01 (um) palco modular e 01 (um) sistema de sonorização completo profissional e 08 (oito) ba-
nheiros quimicos para as festividades do “XXIV Maior São Pedro da Região em Assunção” - ano 
2012, tudo conforme especificações do edital, termo de referência e especificações constantes do 
processo. Vencedor: Ivandro Produções Artisticas ME, CNPJ: 08.397.547/0001-84, com Valor total 
de 22.499,99 (vinte e dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), 
referente aos LOTES:I,II,III.

Publique-se e cumpra-se.
Assunção - PB, 11 de julho de 2012.

Luiz Waldvogel de Oliveira Santos
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Procuradoria Geral do Município, 
exarada no Processo de Licitação na modalidade Inexigibilidade nº IN011/2012, para contratação 
direta da pessoa jurídica: Ivandro Oliveira de Araujo - ME (Ivandro Produções Artísticas), CNPJ nº 
08.397.547/0001-84, endereço comercial na Rua Francisco Braz, nº 73, Bairro Varzea Redonda, 
Cidade de Sumé/PB, CEP nº 58.540-000. Direito a: Prestar serviço na realização do show: Forro 
do Valle (Sexta-Feira dia 13 de julho de 2012), nas festividades do maior São Pedro da Região, 
que será realizado em via pública no centro da cidade de Assunção/PB. Ratifico a quantia total de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Publique-se e cumpra-se. 

Assunção - PB, 11 de julho de 2012.
Luiz Waldvogel de Oliveira Santos

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Olívio Maroja, 278 - Centro - Araçagi - PB, às 15:00 horas do dia 25 de Julho de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Toldo, Forras em PVC, 
Placas de impressão digital, Adesivos em impressão digital a diversas secretarias. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
006/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32741314.
Email: prefeituraaracagi@gmail.com

Araçagi - PB, 12 de Julho de 2012
WALBERTO JOSÉ DA SILVA - Pregoeiro Oficial

MARIA SOCORRO DA CUNHA - CPF Nº 020.273.424-27, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia para Edificação Multifa-
miliar com 06 Unidades - AC: 292,76m², situado a Rua Walter Paiva de Albuquerque S/N - Paratibe 
(Valentina) João Pessoa - PB. Processo: 2012-003810/TEC/LP-0923.

JOSÉ RODRIGUES DUTRA - CPF Nº 110.230.234-15, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização da Licença Ambiental - Pro-
paganda Volante e Eleitoral - Percurso: Em todo Estado da Paraíba - FORD F4000 Turbo 4.3 - Trio 
Elétrico - Placa: MNB-0879-PB, situado a Rua Joaquim F. Lúcio, Nº 530 - Centro - São Bento - PB. 
Processo: 2012-003806/TEC/AA-0262.

ARTUR VASCONCELOS VALADARES FILHO - CPF Nº 045.335.914-00, torna público que reque-
reu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia e de Instalação, para Construção 
Residencial Multifamiliar, situado a Rua Cidade de Catolé da Rocha no Bairro das Indústrias Zona 
ZR2 - João Pessoa - PB.

ROSEMARY DE OLIVEIRA GALLO - CPF Nº 736.305.356-15, torna público que requereu à SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação Proc: 3820, 
para Conclusão de Edificação Multifamiliar com 02 Unidades Habitacionais AC: 104m², situado a 
Av. Principal, ST 19, QD 15, Loteamento Plano de Vida, Município de Santa Rita - PB. Processo: 
2012-003820/TEC/LO-3261.

João Pessoa > Paraíba > SEXTA-FEIRA, 13 de julho de 2012Geral
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Feira de adoção de animais acontece hoje
A Terceira Feira de Ado-

ção de Cães e Gatos aconte-
ce hoje, das 8 às 17 horas, no 
pátio do Centro de Controle 
de Zoonoses, no Jardim Ci-
dade Universitária, na Capi-
tal. O evento é promovido 
pela Prefeitura Municipal de 
João Pessoa, por meio da Se-

cretaria Municipal de Saúde 
(SMS) e o Centro de Vigilân-
cia Ambiental e Zoonoses. 

Cerca de 70 animais esta-
rão à espera de um lar. “São 
animais de várias faixas etá-
rias, porte e pelagem. Todos 
foram testados para leish-
maniose visceral e vacinados 

contra raiva. É importante 
destacar que, no momento 
da adoção, serão todos ver-
mifugados”, afirmou Talita 
Tavares, diretora de Vigilân-
cia à Saúde da SMS.

Talita ressaltou que a 
expectativa da equipe da Zo-
onoses é que esta feira repita 

o sucesso da edição passada. 
“Da última vez, foi possível 
encontrar um lar para 73 
animais”, disse. O Centro de 
Vigilância Ambiental e Zoo-
noses está localizado na Av. 
Walfredo Macedo Brandão, 
100 – Bancários, ao lado de 
Marcolino Madeiras.

Pão francês sobe 12,53% em JP
pesquisa revela

Maior valor do quilo passou 
de R$ 7,98 para R$ 8,98, 
constatou o Procon-JP

O quilo do pão francês teve 
um aumento de até 12,53% 
entre os estabelecimentos 
pesquisados pelo Procon de 
João Pessoa esta semana. Foi 
o primeiro aumento registra-
do pelo órgão neste ano, com 
o maior valor passando de R$ 
7,98 para R$ 8,98. Há um ano, 
o quilo do pão era de, no máxi-
mo, R$ 7,69.

De acordo com a pesqui-
sa, o menor preço se mantém 
a R$ 3,49 desde o ano passa-
do. Com o aumento em alguns 
estabelecimentos, a variação 

de preço passou de 128% 
para 157,3%. 

Pelo levantamento, o 
menor preço foi encontrado 
na Panificadora Delícias do 
Trigo, no bairro do Cristo Re-
dentor. Já o maior preço foi 
verificado na Padaria Bonfim, 
em Tambaú.

Dos estabelecimentos que 
foram pesquisados pelo Pro-
con-JP, oito elevaram os preços 
desde a última pesquisa, real-
izada em março. Nesse perío-
do, apenas dois baixaram os 
valores e os demais mantiver-
am. A pesquisa indica, ainda, 
que a Zona Sul da Capital foi 
onde não houve mudança de 
preço entre os estabelecimen-
tos pesquisados.

Na CapiTal

 Preço por região
As padarias localizadas 

nos bairros da Zona Norte, 
como Centro, Bairro dos Es-
tados e Torre, foram as que 

elevaram os valores do quilo 
do pão francês. Já os estabe-
lecimentos onde houve queda 
nos preços estão em Jaguaribe 
e Cristo, na Zona Oeste.

CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS - CNPJ/CPF Nº 09.127.069/0011-27 Torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia para a atividade 
de: Comércio e varejo de automóveis. Na - RUA PROJETADA, Nº 72, BR 101 KM 01 NORTE, B. DOS 
NOVAIS - Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-003799/TEC/LP - 0921.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que solicitou a SUDEMA-Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Licença de Instalação para o sistema de Esgotamento Sanitário de João Pessoa, com implantação de 
rede coletora e estações elevatórias no pólo turístico Cabo Branco. Município - João Pessoa UF: PB: 
Processo: 2012-003767/TEC/LI-1539.
________________________________________
CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que solicitou a SUDEMA-Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença 
de Operação para o Sistema de Abastecimento de Água - SAA, da cidade de Itaporanga - PB. Município 
- Itaporanga UF: PB: Processo: 2012-003766/TEC/LO-3245.
________________________________________
CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que solicitou a SUDEMA-Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Renovação da Licença de Operação N° 1569/2010/PROC. N° 2010-003465 para operação do Sistema 
de Esgotamento Sanitário de Pedras de Fogo - PB. Município - Pedras de Fogo UF: PB: Processo: 
2012-003753/TEC/LO-3238.
________________________________________
CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que solicitou a SUDEMA-Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação 
da Licença de Instalação N° 2561/2010/PROC. N° 2010-004088. Para o Sistema de Esgotamento Sanitário 
da cidade de Santa Rita - PB. Município - Santa Rita UF: PB: Processo: 2012-003751/TEC/LI-1537.
________________________________________
CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença 
de Operação para o Sistema  Integrado de Abastecimento de Água - SAA das cidades de Malta 
e Condado Municípios - Malta/Condado UF: PB: Processo: 2012-003752/TEC/LO-3237

CLARO S/A. CNPJ.:40432544/0102-90. Torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Regularização e Operação para Telefonia Móvel Celular, situado a 
rua Projetada – São João do Rio do Peixe /PB.  PBSXQ01

CLARO S/A. CNPJ.:40432544/0102-90. Torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Regularização e Operação para Telefonia Móvel Celular, situado a 
rua Venâncio Martins Sampaio - Soledade/PB.  PBSOD01

CLARO S/A. CNPJ.:40432544/0102-90. Torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Regularização e Operação para Telefonia Móvel Celular, situado na 
Fazenda Curral de Cima – Curral de Cima/PB.  PBCRL01

CLARO S/A. CNPJ.:40432544/0102-90. Torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Regularização e Operação para Telefonia Móvel Celular, situado no 
Sitio Gamileiro - Pocinhos/PB.  PBPHS90

MULTI-GIRO EMPREENDIMENTOS SOCIETÁRIOS LTDA - CNPJ Nº 04.982.982.965/0001-88, torna 
público que a SEMAM - Secretaria Municipal do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação No. 
127/2012 em João Pessoa - PB, 11 de julho de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Construção 
de Prédio Comercial - Assaí Comércio Atacadista, com área total de 8.710,70m². Processo: 2012/062017.

LOJÃO DAS PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 02.357.725/0001-67, TORNA PÚBLICO 
QUE REQUEREU À SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, A 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (LDO) Nº 375/2010/PROC. Nº 2009-006729, PARA CO-
MERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - AC: 700,0m, SITUADO A AV. PRES. EPITACIO 
PESSOA Nº 1.700 - EXPEDICIONARIOS - JOÃO PESSOA - PB, PROCESSO Nº 2012-003745/TEC/
LO-3235. (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO).

CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS - CNPJ/CPF Nº 09.127.069/0011-27 Torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia para a atividade 
de: Comércio e varejo de automóveis. Na - RUA PROJETADA, Nº 72, BR 101 KM 01 NORTE, B. DOS 
NOVAIS - Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-003799/TEC/LP - 0921.

PIER - 34 CLUB NAUTICO LTDA - CNPJ/CPF Nº 03.574.350/0001-50, torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3431/2011 em 
João Pessoa, 29 de dezembro de 2011 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Atividades Sócio Recreativa-
-Barcos, na Av. Litorânea S/N Município: CABEDELO - UF: PB. Processo: 2011-001037/TEC/LO-0334.

DESIGN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF nº 12.237.754/0001-49, torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 1758/2012 em  João Pessoa, 9 de julho de 2012 - Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Edificação 
residencial multifamiliar com 08 unidades habitacionais e sistema e esgotamento sanitário individual, na 
Rua Aluisio Bezerra da Silva, QD 196, LT 099, QUADRAMARES II Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. 
Processo: 2012-002655/TEC/LI-1442.

MARCIO ADRIANO GALDINO DE MELO - CPF Nº 854.720.004-59, torna público que requereu à SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de Licença Prévia para 
o Condomínio Multifamiliar, situado no Lote 296 Quadra 153 do Loteamento Parque do Sol I, Valentina 
Figueiredo, nesta capital.

PAULO RODRIGO TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ/CPF Nº 035.214.534-05, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação 
de Instalação para a atividade de: Edificação Multifamiliar com 07 Unidades Habitacionais, na Rua 
Oscar Lopes Machado, QD 129, LT 530 - Paratibe - Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 
2012-003748/TEC/LI-1536.

CLAUDIO SUELDO RODRIGUES - CPF Nº 676.840.844-53, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização da Licença Prévia para Edificação 
Multifamiliar com 03 Unidades Habitacionais - AC: 176,40m², situado a Rua Padre José e Anchieta S/N 
- Jardim Veneza - João Pessoa - PB. Processo: 2012-003498/TEC/LP-0892.

CLAUDIO SUELDO RODRIGUES - CPF Nº 676.840.844-53, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização da Licença de Operação - Conclusão 
de um Prédio Multifamiliar AC-376,09, situado a Rua Padre José de Anchieta S/N - Jardim Veneza - João 
Pessoa - PB. Processo: 2012-003498/TEC/LP-0892.

EMERSON PEREIRA DE LIMA - CPF Nº 603.570.614-20, torna público que foi concedida pela SUDE-
MA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação Proc: 3822, para 
Edificação Multifamiliar com 04 Unidades Habitacionais AC: 50.15m², situado a Rua D. Sobral Pinto, QD 
09, LT 05 - Tibiri II - Município de Santa Rita - PB. Processo: 2012-003822/TEC/LO-3262.

SUPLAN SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - CNPJ/
CPF N° 09.125.444/0001-28 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licenca de Instalacão n° 1831/2012 em João Pessoa, 12 de julho de 2012 - Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Edificacão educacional destinada a Escola Técnica Estadual de João 
Pessoa. Na(o) - MANGABEIRA Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-003643/TEC/L1-1528

SUPLAN SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - CNPJ/
CPF N° 09.125.444/0001-28 Torna publico que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação no 1830/2012 em João Pessoa, 12 de julho de 2012 - Prazo: 365 
dias. Para a atividade de: Edificação educacional destinada a Escola Técnica Estadual de Mamanguape. 
Na(o) - QD-C DO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA PENHA Município: MAMANGUAPE - UF: PB. 
Processo: 2012-003641/TEC/LI-1527

SUPLAN SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - 
CNPJ/CPF N° 09.125.444/0001-28 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administracão do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalacão n° 1832/2012 em João Pessoa, 12 de julho de 2012 - Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Edificacão educacional destinada a Escola Técnica Estadual de Bayeux. 
Na(o) AV: LIBERDADE - N° 3015 Município: BAYEUX - UF: PB. Processo: 2012-003645/TEC/LI-1529

Variação do preço entre as padarias é de 157,3% na Capital

Foto: Divulgação



O P O R T U N I D A D E
Vendo área com 170m2 com uma casa e três kitnets. Terreno de esquina 

com a Epitácio Pessoa. Valor: R$400.000,00. 
Tratar com Russo - 8809-4872

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

1º O F I C I O   D E   P R O T E S T O
 E D I T A L

Responsavel.: AGROLEITE COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 009612676/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.250,00
Cedente: FRIOMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQ
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034998
Responsavel.: ANA RAQUEL DA COSTA DANTAS
CPF/CNPJ: 050109144-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$537,50
Cedente: JOSE ESEQUIEL FARIA - IBAITI / SP P
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035223
Responsavel.: BIANCA VILELA BARBOSA
CPF/CNPJ: 051603714-51
Titulo: CHEQUER$3.400,00
Cedente: ERICO ALEXANDRE ARAUJO COELHO
Apresentante: ERICO ALEXANDRE ARAUJO COELHO
Protocolo: 2012 - 035666
Responsavel.: CASABLANCA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 007715999/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$645,00
Cedente: DISMACON - DIST DE MATERIAL DE
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035094
Responsavel.: ESQUINA DA CONSTRUCAO LIMITADA
CPF/CNPJ: 010469320/0001-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.880,31
Cedente: LAFARGE BRASIL S.A.
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034461
Responsavel.: LOJAO AUTOCAR COM. VAR.PCS 
NAC.IMPO
CPF/CNPJ: 010708422/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$761,76
Cedente: TK INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035440
Responsavel.: LOJAO AUTOCAR COM. VAR.PCS 
NAC.IMPO
CPF/CNPJ: 010708422/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$761,10
Cedente: TK INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035441

Responsavel.: MARCELO GUIMARAES SILVA
CPF/CNPJ: 568679644-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.882,70
Cedente: EXITO ARTE INDUSTRIA DE ARTIGOS DE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035023
Responsavel.: MARCO AURELIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 004099344/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$259,04
Cedente: AG COMERCIO DE PRODUTOS EM 
GERAL LT
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034471
Responsavel.: PLATAFORMA CONST  E INCORP  LTDA
CPF/CNPJ: 011294145/0001-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$150,00
Cedente: B.M.A. LOCACOES LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034919
Responsavel.: RODRIGO ANTONIO LIMA DE OLI-
VEIRA FI
CPF/CNPJ: 885164074-20
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$ 73,00
Cedente: FOUR TIME DO BRASIL LTDA
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034844
Responsavel.: SORRENTINO INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 004797798/0001-03
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$325,00
Cedente: GRAFICA JB LTDA
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034874
Responsavel.: WNILDA MARIA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 032912014-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 75,00
Cedente: GILSON JOAQUIM DA SILVA ME
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035419

Em razao de que os supracitados devedores nao  
foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) 
dias uteis, a  partir desta data,  sob  pena  de  serem  
os  referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  13/07/2012
Bel. GERMANO CARVALHO 

TOSCANO DE BRITO
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE
Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 

3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ADRIANA MERCIA PONTES 
RODRIGUES
CPF/CNPJ: 013461443/0001-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$230,03
Cedente: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE 
REFRIGE
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035505
Responsavel.: ALAN KARDEC BORGES
CPF/CNPJ: 056320734-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$433,00
Cedente: GRAFICA JB LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034652
Responsavel.: ADRIANA GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ: 005808690/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$467,07
Cedente: CENTERPLAST EMBALAGENS 
PLASTICAS LT
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035527
Responsavel.: ANTONIO CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 160827454-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 50,00
Cedente: ART DESIGN PROD OPTICOS LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  I TA U  S . A -
60701190/0001-04 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035637
Responsavel.: ARAGON SELF SERVICE 
SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 014202896/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$272,16
Cedente: DAMATTA AGRONEGOCIOS S A
A p r e s e n t a n t e :  C E F / A G . T R I N C . 
00.360.305/0037-15. JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035479
Responsavel.: ARAGON SELF SERVICE 
SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 014202896/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$272,16
Cedente: DAMATTA AGRONEGOCIOS S A
A p r e s e n t a n t e :  C E F / A G . T R I N C . 
00.360.305/0037-15. JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035478
Responsavel.: ACAO SERV GERAIS DE TERC 
DE MAO DE
CPF/CNPJ: 024404642/0002-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$509,33
Cedente: INDUSTRIA DE CALCADOS RO-
GERIO LTDA
A p r e s e n t a n t e :  C E F / A G . T R I N C . 
00.360.305/0037-15. JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035061
Responsavel.: CONSTAN CONSTRUTORA E 
IMOBIL LTDA
CPF/CNPJ: 011122372/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$327,30
Cedente: MEXICHEM BRASIL IND DE 
TRANSF PLAST
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035599
Responsavel.: CELIO GONZAGA DE LIMA
CPF/CNPJ: 013866336/0001-83
Titulo: DUP VEN MER IND  R$748,32
Cedente: R M - ATACADISTA E DISTRIBUI-
DORA DE
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035238
Responsavel.: FRANCISCO LUIZ DUARTE 
FILHO
CPF/CNPJ: 013792664/0001-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$213,41
Cedente: RS DISTRIBUIDORA DE PECAS 
LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035503
Responsavel.: FIRMA COM.DE CONFECCOES 
LTDA-ME
CPF/CNPJ: 007465456/0001-76
Titulo: DUP VEN MER IND  R$166,96
Cedente: INDUSTRIA E COMERCIO DE 
CALCADOS RI
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035494
Responsavel.: JOSE GUSTAVO QUEIROGA 
COSTA MARQUES
CPF/CNPJ: 012160435/0001-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Cedente: PACHECO E GUIMARAES SERVI-
COS ODONTO
A p r e s e n t a n t e :  C E F / A G . T R I N C . 
00.360.305/0037-15. JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035323
Responsavel.: JOSE CASSIO ALVES FER-
REIRA
CPF/CNPJ: 027789744-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 90,00
Cedente: CONDOMINIO DO EDIFICIO RE-

SIDENCIAL
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-
90400888/000142 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035457
Responsavel.: LUCAS ROLIM SOBRAL
CPF/CNPJ: 097240844-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.497,45
Cedente: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTO
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035579
Responsavel.: MANUELLY TOSCANO AVELI-
NO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 011444154/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$154,06
Cedente: PAULO ROBERTO DEL BONI 
CARDOSO - EP
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035631
Responsavel.: MANUELLY TOSCANO AVELI-
NO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 011444154/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 79,38
Cedente: PAULO ROBERTO DEL BONI 
CARDOSO - EP
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035632
Responsavel.: MANUELLY TOSCANO AVELI-
NO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 011444154/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$112,88
Cedente: PAULO ROBERTO DEL BONI 
CARDOSO - EP
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035630
Responsavel.: MANUELLY TOSCANO AVELI-
NO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 011444154/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 58,16
Cedente: PAULO ROBERTO DEL BONI 
CARDOSO - EP
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035629
Responsavel.: MAYARA RAMOS FERNANDES
CPF/CNPJ: 014977430/0001-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$446,12
Cedente: VENTURA E SARAIVA LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  I TA U  S . A -
60701190/0001-04 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035083
Responsavel.: RODRIGO AUGUSTO FER-
NANDES MELO
CPF/CNPJ: 013076084/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$156,20
Cedente: JS FILHOS & CIA. LTDA.
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035492
Responsavel.: RODRIGO AUGUSTO FER-
NANDES MELO
CPF/CNPJ: 013076084/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$665,04
Cedente: JS FILHOS & CIA. LTDA.
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035543
Responsavel.: RODRIGO AUGUSTO FER-
NANDES MELO
CPF/CNPJ: 013076084/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$464,20
Cedente: JS FILHOS & CIA. LTDA.
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035526
Responsavel.: RODRIGO LEMOS COSTA 
0465792944
CPF/CNPJ: 011793364/0001-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$212,25
Cedente: TOTALPARTS AR COND REFR LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  I TA U  S . A -
60701190/0001-04 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035638
Responsavel.: RODRIGO AUGUSTO FER-
NANDES MELO
CPF/CNPJ: 013076084/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.056,64
Cedente: JS FILHOS & CIA. LTDA.
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035573
Responsavel.: ZELIO FRANCISCO DA CRUZ 
JUNIOR
CPF/CNPJ: 005514285/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$185,40
Cedente: FORTGIRO DISTRIBUIDORA DE 
AUTO PECA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035496

Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, 
de 10 de Setembro de 1997, ficam intimadas 
as Pessoas Fisicas e Juridicas acima citadas 
a virem pagar os titulos supra, no prazo de tres 
dias uteis, ou darem, por escrito, as razoes por 
que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 
40 - Centro - Joao Pessoa-PB, sob pena de 
serem os referidos titulos PROTESTADOS, 
na forma da LEI.

Joao Pessoa,  13/07/2012
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2012

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia civil para execução de serviços de construção 
de Pavimentação, Drenagem e Esgotamento Sanitário da Rua Antônio Apolinário na Sede do Municí-
pio. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2012. DOTAÇÃO: Recursos do Convênio 
n° 0004/2012, registrado na CGE sob o n° 12-80322-7, firmado entre o Fundo de Desenvolvimento 
do Estado da Paraíba, através da SEPLAG, adicionados de contrapartida do Município de São 
Sebastião de Lagoa de Roça/PB: 02070.15.451.2009.1021; 02070.17.512.2009.1031 - Natureza 
da Despesa: 4490.51. VIGÊNCIA: 6 (seis) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00070/2012 - 12.07.12 - Nelcina Pereira Moreira - 
R$ 205.893,78 (duzentos e cinco mil oitocentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos).

PREFEITURA MUNICIPLA DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012

O Pregoeiro(a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 002/2012 de 02 de 
janeiro de 2012, do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA, vem através deste 
AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL  
006/2012, cujo objeto é  AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, DESTINADOS AO AS-
SISTENCIALISMO AO POVO CARENTE DESTE MUNICIPIO. 

VENCEDOR/VALOR:
JOSE NERGINO SOBREIRA - ME.
416.829,01(Quatrocentos e Dezesseis Mil, Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Um Centavos)
LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
206.682,50(Duzentos e Seis Mil, Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Santa Helena PB, 03 de julho de 2012.
JOSE MERICIANO MUNIZ DE LIMA

Pregoeiro(a) Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Cabedelo

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 58/2012
A Prefeitura Municipal de Cabedelo-PB, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público 

para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei 10.520/02 e suas alterações e subsi-
diariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações, a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
58/2012, cujo objeto é a aquisição de COLCHÃO E CADEIRA DE RODAS destinados a Secretaria 
da Saúde, acontecerá no dia 30 de julho de 2012 às 08:30 horas, na sala da Comissão de Licitação 
situada a Rua João Pires de Figueiredo - Centro, Cabedelo-PB. O Edital e maiores informações 
poderão ser adquiridos no endereço acima no horário das 14:00 as 17:30 horas e no endereço 
eletrônico www.cabedelo.pb.gov.br.

Jurinez Albuquerque Praxedes
Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Julho de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE LIMPEZA A SER DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E POSTOS DO PSF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 1002. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. OBS 3º  Aviso.

Telefone: (083) 33771338.
Email: fffanfa@gmail.com

Dona Inês - PB, 12 de Julho de 2012
FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

Portaria PP nº 0020/2012.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DE DONA INÊS, ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Declarar DESERTA a Licitação do tipo:
PREGÂO PRESENCIAL N 0020/2012
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0061/2012.
PREGÃO PRESECIAL  Nº 0020/2012. do tipo menor preço por item, objetivando a AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE 
BENJAMIN  GOMES MARANHÃO E POSTOS DO PSF.

Dona Inês, 10 de Julho de 2012.
Sofia Ulisses Santos
Secretária da Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Julho de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE LIMPEZA A SER DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E POSTOS DO PSF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 1002. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. OBS 3º  Aviso.

Telefone: (083) 33771338.
Email: fffanfa@gmail.com

Dona Inês - PB, 12 de Julho de 2012
FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2012
OBJETO: Prestação de serviços na manutenção dos equipamentos de informática, programação 

em LINUX e WINDOWS e instalação de rede. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo 
valor total da contratação: RAFAEL FERTONANI LINS 379392900860 - Valor: R$ 7.500,00. Dos 
atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Fe-
deral nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3373-1010. Email: prefeitura.araruna@yahoo.com.br.

Araruna - PB, 12 de Julho de 2012
DINISALDO NUNES PINTO JUNIOR

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Julho de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos de passeio, ano/
mod a partir de 2000, com motorista e combustível - Araruna/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-
1010. Email: prefeitura.araruna@yahoo.com.br.

Araruna - PB, 12 de Julho de 2012
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008-2012

PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2012
A Prefeita do Município de Monteiro, através do seu Pregoeiro Oficial, de acordo com as atribui-

ções que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo relacionado e 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar 
Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS de Nº 008-2012, vinculado ao PREGÃO PRESENCIAL Nº: 008/2012 PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO: 031/2012 OBJETO: Sistema de Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE TRATOR 
DE ESTEIRA NOVO - VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura - DATA DA ASSI-
NATURA: 05 de Julho de 2012 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 14.000.14.001.20.606.4007.3010.10
57 / 44.90.52.00. EMPRESA VENCEDORA: GMP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o nº. 06.196.577/0001-05, com o valor total de R$ 660.000,00 (Seiscentos e sessenta 
e seis mil reais), de acordo com a ata de registro de preços em anexo ao referido processo. Montei-
ro - PB, 09 de Julho de 2012. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE - Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2012
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 

Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 008/2012, que tem por objeto o SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE TRATOR E ESTEIRA NOVO, para suprir a 
necessidade da Prefeitura Monteiro, conforme termo de adjudicação, em favor da seguinte empresa: 
GMP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  - CNPJ: 06.196.577/0001-05, conforme termo de 
homologação em anexo ao processo, perfazendo um valor global de R$ 660.000,00 (Seiscentos e 
sessenta e seis mil reais). Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo 
Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 
Monteiro - PB, 04 de Julho de 2012. Ednacé Alves Silvestre Henrique - Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUN. DE SÃO SEB. DE LAGOA DE ROÇA/PB
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 00008/2012
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00008/2012.
OBJETO: Contratação da prestação de serviços de Assessoramento técnico, jurídico e admi-

nistrativo especializado junto a Coordenadoria Especial de Controle Interno no município, durante 
o exercício 2012.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Sec. de Administração e Planejamento.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 12/07/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DO CONTRATO

OBJETO: Sistema de Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA NOVO. 
FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 
123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA - Processo Licitatório nº. 031/2012, Pregão Presencial nº. 
008/2012. DOTAÇÃO: 14.000.14.001.20.606.4007.3010.1057 / 44.90.52.00. VIGÊNCIA: do presente 
contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e a empresa 
GMP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA/Jonas Olimpio dos Santos - CNPJ: 06.196.577/0001-
05 - CT N°. 029/2012 - 05.07.2012 - R$ 660.000,00 (Seiscentos e sessenta mil reais).

Monteiro - PB, 09 de Julho de 2012.
Ednacé Alves Silvestre Henrique

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUN. DE SÃO SEB. DE LAGOA DE ROÇA/PB
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2012

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00008/2012, que objetiva: Contratação da prestação de serviços de Assessoramento técnico, 
jurídico e administrativo especializado junto a Coordenadoria Especial de Controle Interno no mu-
nicípio, durante o exercício 2012; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 12.000,00 (doze mil reais).

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 12 de Julho de 2012
LÚCIO FLÁVIO BEZERRA DE BRITO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Olívio Maroja, 278 - Centro - Araçagi - PB, às 14:00 horas do dia 25 de Julho de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Móveis e equipamentos 
administrativo diversos destinados aos PSF deste Município.. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2009. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32741314.
Email: prefeituraaracagi@gmail.com

Araçagi - PB, 12 de Julho de 2012
WALBERTO JOSÉ DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA
1º VARA

EDITAL DE CITAÇÃO
EDT.0001.000038-0/2012
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
AÇÃO MONITÓRIA nº 0007757-63.2007.4.05.8200 – CLASSE 28
AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
REU: FRANCISCO MARCELO DE MEDEIROS
CITAR E INTIMAR: REU: FRANCISCO MARCELO DE MEDEIROS, CPF de nº 181.823+724-53, 

em local incerto e não sabido.
FINALIDADE: Pagar, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor atualizado da soma em dinheiro objeto 

da ação monitória anteriormente referida, nos termos do CPC, art. 1.102-B, na qual figurem a CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL, na qualidade autor(a)(es), e REU: FRANCISCO MARCELO DE MEDEIROS, 
na qualidade de ré(u)s, tendo os honorários sido arbitrados, para o caso de não cumprimento de ordem 
de pagamento, em 10% (dez por cento) do valor da causa, c/c as custas processuais, conforme o 
seguinte demonstrativo:

Valor principal (débito)     Honorários advocatícios (%)    Custas processuais     Total
R$ 18.629,00        R$ 1.862,90             R$ 93,15     R$ 20.585.05
OBSERVAÇÕES:
(a) Na hipótese de cumprimento da ordem de pagamento, o(a)(s) R.(R.) ficará(ao) isento(s) das custas 

e dos honorários advocatícios, conforme o mesmo CPC, art. 1.102c, §1º;
(b) No prazo de 15 (quinze) dias, (o)(s) R(R). poderá(ao) oferecer embargos, ficando advertido(a)(s) 

de que, caso não venha a ser cumprida a obrigação ou oferecidos embargos, constituir-se-á, de pleno 
direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, por 
força do CPC, art. 1.102-C, parte final, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos, na forma do 
CPC, art. 475-J, acrescentado pela Lei nº 11.232/2005;

SEDE DO JUÍZO: Rua João Teixeira de Carvalho, nº. 480, Brisamar, CEP: 58031-900- João Pessoa/
PB. – PABX: (83) 3216-4040.

Eu, Alexandre de Sá Leitão Cunha, Sup. Assistente do Setor de Ações de Rito Especial e 
Mandado de Segurança, digitei o presente Edital.

Eu, RÔMULO AUGUSTO DE AGUIAR LOUREIRO, Diretor da Secretaria da 1ª Vara, o conferi e 
subscrevo.

João Pessoa, 13 de junho de 2012.
JOÃO BOSCO MEDEIROS DE SOUSA

Juiz Federal da 1ª Vara

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA
1º VARA

EDITAL DE CITAÇÃO
EDT.0001.000039-4/2012
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
AÇÃO MONITÓRIA nº 0003180-37.2010.4.05.8200 – CLASSE 28
AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
REU: MARCELO FIRMINO DA SILVA.
CITAR E INTIMAR: REU: MARCELO FIRMINO DA SILVA, CPF de nº 083.165.078-89, em local 

incerto e não sabido.
FINALIDADE: Pagar, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor atualizado da soma em dinheiro objeto 

da ação monitória anteriormente referida, nos termos do CPC, art. 1.102-B, na qual figurem a CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL, na qualidade autor(a)(es), e REU: MARCELO FIRMINO DA SILVA, na qualidade 
de ré(u)s, tendo os honorários sido arbitrados, para o caso de não cumprimento de ordem de pagamento, 
em 10% (dez por cento) do valor da causa, c/c as custas processuais, conforme o seguinte demonstrativo:

Valor principal (débito)   Honorários advocatícios (%)    Custas processuais     Total
R$ 38.505,45      R$ 3.850,54              R$ 192,52     R$ 42.548,51
OBSERVAÇÕES:
(a) Na hipótese de cumprimento da ordem de pagamento, o(a)(s) R.(R.) ficará(ao) isento(s) das custas 

e dos honorários advocatícios, conforme o mesmo CPC, art. 1.102c, §1º;
(b) No prazo de 15 (quinze) dias, (o)(s) R(R). poderá(ao) oferecer embargos, ficando advertido(a)(s) 

de que, caso não venha a ser cumprida a obrigação ou oferecidos embargos, constituir-se-á, de pleno 
direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, por 
força do CPC, art. 1.102-C, parte final, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos, na forma do 
CPC, art. 475-J, acrescentado pela Lei nº 11.232/2005;

SEDE DO JUÍZO: Rua João Teixeira de Carvalho, nº. 480, Brisamar, CEP: 58031-900- João Pessoa/
PB. – PABX: (83) 3216-4040.

Eu, Alexandre de Sá Leitão Cunha, Sup. Assistente do Setor de Ações de Rito Especial e 
Mandado de Segurança, digitei o presente Edital.

Eu, RÔMULO AUGUSTO DE AGUIAR LOUREIRO, Diretor da Secretaria da 1ª Vara, o conferi e 
subscrevo.

João Pessoa, 13 de junho de 2012.
JOÃO BOSCO MEDEIROS DE SOUSA

Juiz Federal da 1ª Vara

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA
1º VARA

EDITAL DE CITAÇÃO
EDT.0001.000033-0/2012
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
AÇÃO MONITÓRIA nº 0006107-73.2010.4.05.8200 – CLASSE 28
AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
REU: SEVERINA PAULO DOS SANTOS.
CITAR E INTIMAR: REU: SEVERINA PAULO DOS SANTOS, CPF de nº 675.692.504-00, em local 

incerto e não sabido.
FINALIDADE: Pagar, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor atualizado da soma em dinheiro objeto da 

ação monitória anteriormente referida, nos termos do CPC, art. 1.102-B, na qual figurem a CAIXA ECO-
NOMICA FEDERAL, na qualidade autor(a)(es), e REU: SEVERINA PAULO DOS SANTOS, na qualidade 
de ré(u)s, tendo os honorários sido arbitrados, para o caso de não cumprimento de ordem de pagamento, 
em 10% (dez por cento) do valor da causa, c/c as custas processuais, conforme o seguinte demonstrativo:

Valor principal (débito)     Honorários advocatícios (%)     Custas processuais     Total
R$ 26.236,74         R$ 2.623,67                 R$ 131,18          R$ 28.991,59
OBSERVAÇÕES:
(a) Na hipótese de cumprimento da ordem de pagamento, o(a)(s) R.(R.) ficará(ao) isento(s) das custas 

e dos honorários advocatícios, conforme o mesmo CPC, art. 1.102c, §1º;
(b) No prazo de 15 (quinze) dias, (o)(s) R(R). poderá(ao) oferecer embargos, ficando advertido(a)(s) 

de que, caso não venha a ser cumprida a obrigação ou oferecidos embargos, constituir-se-á, de pleno 
direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, por 
força do CPC, art. 1.102-C, parte final, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos, na forma do 
CPC, art. 475-J, acrescentado pela Lei nº 11.232/2005;

SEDE DO JUÍZO: Rua João Teixeira de Carvalho, nº. 480, Brisamar, CEP: 58031-900- João Pessoa/
PB. – PABX: (83) 3216-4040.

Eu, Alexandre de Sá Leitão Cunha, Sup. Assistente do Setor de Ações de Rito Especial e 
Mandado de Segurança, digitei o presente Edital.

Eu, RÔMULO AUGUSTO DE AGUIAR LOUREIRO, Diretor da Secretaria da 1ª Vara, o conferi e 
subscrevo.

João Pessoa, 08 de junho de 2012.
JOÃO BOSCO MEDEIROS DE SOUSA

Juiz Federal da 1ª Vara

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2012
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2012, que objetiva: Contratação de pessoa juridica do 
rama para fornecimento dos itens que compoe o Projeto de Criação de Galinha Caipira; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA - R$ 32.950,00.

Cajazeiras - PB, 04 de Julho de 2012
CARLOS RAFAEL MEDEIROS DE SOUZA - Prefeito Municipal de Cajazeiras

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de pessoa juridica do rama para fornecimento dos itens que compoe o Projeto 

de Criação de Galinha Caipira.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00027/2012.
DOTAÇÃO: 8.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.0074.2148 - MANTER AS 

ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 29 - TRANSFERENCIA DE RECUR-
SOS DO FNAS 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente 
33903099 - RECURSOS DM 44905206 - RECURSOS D UN

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2012
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Assistência Social de Cajazeiras e:
CT Nº 00083/2012 - 04.07.12 - CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA - R$ 32.950,00

ESTADA DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2012
OBJETIVO: Concessão dos Serviços de Implantação e Operação de Aterro Sanitário em Patos – PB, 

compreendendo os serviços de tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos produzidos na 
cidade de Patos ou em sua região metropolitana.

VENCEDOR: LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
VALOR GLOBAL: R$ 42,00 (quarenta e dois reais) por tonelada processada.
PRAZO: 20 (vinte) anos.
FONTE DE RECURSOS: Prefeitura Municipal de Patos/Recursos próprios: FPM/IPTU/ICMS/ISS/

OUTROS, nos exercícios seguintes em rubricas próprias do Município de Patos/PB.
PATOS - PB, 12 de julho de 2012.

Nabor Wanderley da Nóbrega Filho
Prefeito Constitucional de Patos – PB.

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL 002.2012

O PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ, faz saber a todos que interessar possa, 
que fará realizar procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial destinado a contratação de 
Pessoa Física|Jurídica destinada a Confecção de 600(seiscentas) próteses dentárias, cujo valor máxi-
mo aceitável será de R$ 60,0(SESSENTA REAIS), na sala da Comissão Permanente de Licitação em 
20.07.2012, às 10:00 horas.

Cuitegí-PB, 09 de julho de 2012.
JOSÉ SOARES DOS SANTOS FILHO

PREGOEIRO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL 012.2012(SRP)

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, faz saber a todos que 
interessar possa, que fará realizar procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial(Sistema 
Registro de Preços) destinado a aquisição de medicamentos psicotrópicos destinados a Secretaria de 
Saúde do Município, na sala da Comissão Permanente de Licitação em 26.07.2012, às 10:00 horas.

São José dos Ramos-PB, 12 de julho de 2012.
ALEXSANDRA NÚBIA ALVES DE MORAIS

PREGOEIRA

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Coronel 

Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Julho de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de pessoa jurídica do ramo para 
fornecimento dos itens que compõe o Projeto de Criação de Galinha Caipira.. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 012/2009. Informações: 
no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3531-4383.
Email: cplcajazeiras@hotmail.com

Cajazeiras - PB, 11 de Julho de 2012
ULISSES NETO DE MESQUITA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2012
A Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Desterro - PB, em atendimento 

as disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO, para conheci-
mento dos interessados, que fica marcada a sessão de abertura dos envelopes da Tomada de Preços N.º 
001/2012, que tem por objetivo a Construção de Unidade Básica de Saúde da Família, para às 12h00min 
do dia 16/07/2012, na sala de reuniões da CPL, localizada à Rua Cônego Florentino, 01, Centro, Desterro 
- PB. Maiores informações através do Fone (83) - 3473-1173, no horário das 08h00min ás 12h00minh.

Desterro, 12 de julho de 2012.
CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO

Presidente da CPL
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greve na ufpb 

reitor rômulo polari disse 
que as demais instituições 
seguiram a mesma orientação

O ponto dos servidores 
em greve da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) 
não será cortado. Pelo menos, 
no que depender da adminis-
tração da instituição. Em re-
união realizada no final da 
tarde de ontem, no prédio da 
Reitoria, com representantes 
do comando de greve, o reitor 
Rômulo Polari disse que as de-
mais instituições seguiram a 
mesma orientação. A medida 
não impede que o Governo 
Federal resolva, através do 
Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG), 
cortar o ponto dos grevistas e 
suspender os salários.

Marcos Montenegro, rep-
resentante do comando de 
greve, avaliou o resultado da re-
união como positivo. “A decisão 
dá mais fôlego ao movimento 
que aguarda uma proposta 
do governo”, disse. A data es-
tipulada pelo Governo Federal 
para apresentar a proposta é 
31 de julho.

O corte do ponto reco-
mendado pelo Ministério do 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão na última sexta-feira 

Geral

a polícia Civil da paraíba conseguiu 
prender todos os acusados dos homicí-
dios registrados no município sertanejo de 
Sousa este ano.  Dos três assassinatos 
ocorridos em 2012, apenas um permanecia 
sem solução, o que foi resolvido ontem, 
quando o último suspeito foi preso. 

ao investigar uma tentativa de homi-
cídio ocorrida na noite de segunda (11), os 
policiais da 9ª Delegacia regional de polí-
cia Civil chegaram a João paulo gabriel. O 
rapaz, além de confirmar a tentativa, tam-
bém confessou ter assassinado Marcelo 
Lopes da Silva, conhecido como ‘Marcelo 
de Zé galinha’, no dia 27 de maio. 

“além desse último caso ocorrido 
este ano que estava em aberto, paulinho, 

como é conhecido, pode ser autor de três 
outros assassinatos registrados em Sou-
sa anteriormente e de um no estado do 
Ceará”, destacou o delegado regional, gil-
son Teles. De acordo com ele, com o acu-
sado foram apreendidos dois revólveres 
calibre 38, sendo um deles a arma usada 
para assassinar ‘Marcelo Zé galinha’. 

Os dois outros crimes solucionados 
pela polícia Civil foram registrados nos 
dias 8 e 22 de fevereiro, tendo como ví-
timas William rodrigues da Costa e José 
gomes de Oliveira, mortos a facadas em 
ambos os casos. Os acusados dos assas-
sinatos, já presos, são Júnior de Socorro, 
rodrigo pereira de Sousa e Mateus bezer-
ra pereira. 

polícia Civil prende acusados de 
homicídios ocorridos em Sousa 

ESTE ANO

Os professores da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) estão com as suas atividades paralisadas desde o último dia 17 de maio
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Servidores não terão o ponto cortado
(6) foi o tema principal da 
assembleia dos professores 
da Universidade Federal da 
Paraíba, realizada ontem pela 
manhã, no Centro de Vivên-
cia do campus I, em João Pes-
soa. A assessoria jurídica da 
Associação dos Docentes da 
UFPB (AdufPB) declarou que 
não existe justificativa para 
o corte do ponto porque a 
greve dos professores está 
seguindo todos os procedi-
mentos formais e não foi de-
cretada ilegalidade do movi-
mento.

Em reunião extraordiná-
ria realizada na terça-feira, o 
plenário da Associação Na-
cional dos Dirigentes das Insti-
tuições Federais de Ensino Su-
perior (Andifes) decidiu pedir 
esclarecimentos ao Ministério 
do Planejamento sobre o corte 
de ponto dos servidores em 
greve. Os reitores consideram 
necessário aprofundar o diálo-
go e a negociação com o Governo 
Federal.

Mobilização
Um ato político cultural 

será realizado a partir das 
16h, no Ponto de Cem Réis. 
Na ocasião, os artistas partici-
pantes - grupos musicais, can-
tores, instrumentistas e atores 
paraibanos – vão manifestar 
apoio à greve dos servidores 
federais. 

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

O Ato Cultural em Defesa 
da Educação Pública, organi-
zado pelos comandos locais 
de greve dos professores e dos 
servidores técnico-administra-
tivos da UFPB e do IFPB, já tem 
confirmada a participação dos 

músicos Adeildo Vieira, Wister 
Galvão, Zé Wagner, Meire Lima 
e Dedé de Natércio, dos grupos 
Versos Livres, Gambiarra e Pôr 
do Som, e dos grupos de sax e 
de violão do IFPB.

Os professores da UFPB 

estão com as atividades parali-
sadas desde o dia 17 de maio. 
Eles reivindicam a reestru-
turação da carreira – com a 
criação de uma carreira única 
e incorporação das gratifi-
cações -, paridade entre ativos 

e aposentados e melhoria das 
condições de trabalho. A esti-
mativa do comando local de 
greve é de que entre 90% e 
95% dos 2,3 mil docentes da 
instituição aderiram ao movi-
mento. 

foto: Ortilo antônio

O Conselho Superior da 
Universidade, Consuni, adiou 
a reunião que decidiria se a 
reitora eleita Margareth Di-
niz o vice-reitor eleito, Eduar-
do Rabenhorst assumiriam 
a Reitoria da Universidade 
Federal da Paraíba. 

De acordo com infor-
mações da assessoria de co-
municação da UFPB, a relato-
ra do processo, a professora 
Marizete, solicitou mais um 
tempo para análise do proces-
so. A reunião que aconteceria 
na tarde de ontem, foi adiada 
sem data prevista para acon-
tecer.

O reitor da UFPB, Rômu-
lo Polari, havia adiantado no 
início desta semana que o 
conselho se encontraria para 
analisar e votar o relatório 

da Comissão Eleitoral, re-
sponsável pelo segundo tur-
no da eleições internas e que 
deram vitória à chapa enca-
beçada por Margareth Diniz. 
O imbróglio está no fato da 
chapa vencedora represen-
tar apenas 11% da comuni-
dade universitária, segundo 
apresenta o relatório da Co-
missão Eleitoral.

O presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Ayres 
Britto, negou, na semana pas-
sada, o recurso da UFPB que 
pedia a anulação do segundo 
turno das eleições para reitor 
da instituição. Após a nega-
tiva, o ministro encaminhou 
o processo ao Superior Tribu-
nal de Justiça, que ainda deve 
analisar o caso.

O segundo turno das 

eleições foi inicialmente sus-
penso por decisão do Con-
selho Universitário (Consuni) 
e só deveria ser realizado de-
pois que a greve dos profes-
sores acabasse. Uma decisão 
do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região, no entanto, an-
ulou a decisão e determinou 
que o pleito acontecesse no 
dia 6.

A candidata apoiada 
por Rômulo Polari, o atual 
reitor, Lúcia Guerra, orien-
tou seus eleitores que não 
votassem. Isso e mais o fato 
de que as aulas estavam 
paradas devido à greve re-
sultou em uma abstenção de 
mais de 80%. A candidata 
Margareth Diniz ficou na 
liderança com 94,61% dos 
votos válidos.

Consuni adia reunião que 
decidiria sobre novo reitor 
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