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MP aciona mais 57 prefeituras
por contratação sem concurso

O Ministério Público 
está denunciando crimi-
nalmente 57 prefeitos pa-
raibanos por contratação 
irregular de prestadores de 
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clima & tempo
Sertão

28   Máx.
21o  Mín.

31o   Máx.
20o  Mín.

33   Máx.
22o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Nublado com 
chuvas ocasionais

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,036 (compra) R$ 2,037 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,950  (compra) R$ 2,090 (venda)
EURO   R$ 2,495 (compra) R$ 2,496  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l Festival de Artes de Areia inscreve até 3 de agosto artistas para compor programação

l Matrículas dos aprovados na segunda chamada do Sisu será terça e quarta

l Aulão gratuito no domingo na Estação Ciência ensina táticas de defesa pessoal

l Empasa vai leiloar 39 itens, entre tratores e outros veículos, no próximo dia 28
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Governo faz proposta e greve 
dos professores pode acabar
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Marés Hora Altura
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serviço sem concurso pú-
blico. Outros 134 gestores 
estão na mira da entidade 
por suspostas contratações 
ilícitas. PÁGINA 17

O Hospital de Emer-
gência e Trauma de João 
Pessoa reabre segunda-
feira as inscrições para o 
concurso para preencher 
57 vagas. PÁGINA 14

Funcionários e estudan-
tes de uma escola de Vieiró-
polis, no Sertão, passaram 
mal após alunas contami-
narem a água com remédio 
para dormir. PÁGINA 15

O trabalho de elabora-
ção das provas do PSS foi 
iniciado pela Coperve. O 
número de vagas do concur-
so será definido até o final 
deste mês. PÁGINA 10

A Paraíba vai receber R$ 29,1 milhões em recursos 
emergenciais para o combate à seca. O valor foi 
anunciado pelo Ministério da Integração. PÁGINA 25

Trauma reabre 
inscrições para 
concurso com 
57 vagas

Estudantes 
contaminam 
água de escola 
com remédio

Coperve inicia  
elaboração das 
provas do PSS 
2013 da UFPB

SaúdETRavESSuRa EducaçãO
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PB terá R$ 29 mi contra seca

Perigo
volta com a chuva
A Defesa Civil da Capital 
fica em alerta por causa 
da chuva nas 31 áreas com 
risco de desabamento e 
alagamento. PÁGINA 13

FOTO: Ortilo antônio

Missa lembrou o 7º dia da morte de Ronaldo PÁGINA 18

Feira disponibilizou animais para adoção PÁGINA 14

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens
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Domingos Sávio

Não pode passar em branco, sem 
o merecido destaque, a decisão do 
governo da Paraíba, através de sua 
Procuradoria Geral, de recomendar, 
por ofício,  a todos os auxiliares da 
administração estadual o fiel cum-
primento de todas as proibições pre-
vistas na legislação eleitoral, a fim de 
evitar o uso da máquina pública e as 
práticas de condutas vedadas neste 
período das eleições.

Nesse mundo conturbado da po-
lítica, não faltará alguém para dizer 
que a medida adotada pela Procura-
doria nada mais é do que uma obri-
gação institucional. De fato, é mesmo 
uma obrigação. Mas o que convém 
ressaltar é que nem sempre esta obri-
gação tem sido respeitada. No Brasil 
inteiro, o noticiário está recheado de 
denúncias sobre o comprometimento 
da máquina administrativa no favore-
cimento de eventuais candidatos. 

De acordo com o procurador Gil-
berto Carneiro, os agentes públicos 
da Paraíba devem ter cautela para 
que seus atos não estejam de alguma 
forma interferindo na isonomia ne-
cessária entre os candidatos ou vio-
lando a moralidade e a legitimidade 
das eleições.

A recomendação, que obedece 
rigidamente às determinações do 
governador Ricardo Coutinho, não 
tem apenas valor simbólico. Por seu 
intermédio, reafirma-se a preocu-

pação de que o pleito eleitoral se 
submeta a um processo absoluta-
mente legítimo. Na verdade, é mais 
uma confirmação de que o Governo 
do Estado defende eleições legais, 
transparentes e sem qualquer inter-
ferência oficial.

No seu ofício, o procurador do 
Estado lembra que o conceito de 
agente público é bastante amplo, 
sendo a Justiça Eleitoral competente 
para analisar e punir casos nos quais 
possa entender ter havido abuso do 
poder de autoridade.

Diz ele: “Considera-se agente 
público, com base no que prevê a 
legislação, quem exerce, ainda que 
transitoriamente ou sem remunera-
ção, por eleição, nomeação, designa-
ção, contratação ou qualquer outra 
forma de investidura ou vínculo, 
mandato, cargo, emprego ou função 
nos órgãos ou entidades da admi-
nistração pública direta, indireta ou 
fundacional”.

É importante e tranquilizador 
para o eleitor paraibano que o gover-
no seja o primeiro a tomar esta ini-
ciativa de proteger a legalidade das 
eleições que se aproximam. Atuar em 
perfeita consonância com as determi-
nações da Justiça Eleitoral é uma ma-
nifestação que ratifica todos os com-
promissos do atual governo de mudar 
costumes políticos e administrativos 
na Paraíba. 

Dois dias depois de me dizer que 
não lera meu poema longo Marco do 
Mundo porque uma virose lhe ator-
mentava os olhos, deixando-me mui-
to preocupado, o romancista Esdras 
do Nascimento me passou e-mail lá 
do Rio,  falando da entrevista que eu 
dera pro Fabrício Brandão, no blog 
Diversos Afins, de Ilhéus:

- Você me deixou interessado 
por um romance que elogia muito, 
nela, O Autor da Novela, de Tarcísio 
Pereira. Poderia conseguir os origi-
nais para mim?

Tarcísio Pereira é dramaturgo 
premiado,  romancista de excelente 
nível e  ganhara a Bolsa de Incenti-
vo à Literatura da Funarte com esse 
livro, o que o entusiasmou bastante, 
pois imaginava que, por causa dela, 
seria procurado por grandes edito-
ras. Botei seus pés no chão:

- Olha, Tarcísio: pra mim, pelo 
menos, a Bolsa não me rendeu nada 
além do dinheiro que me permitiu 
uma viagem a Londres e o pagamen-
to de uma edição do Relato de Pró-
cula pela A Girafa. Quem sabe meu 
nome – depois de editar pela Récord, 
Bertrand Brasil, Ática, Moderna, 
Codecri e Itatiaia – esteja em alguma 
lista negra dos editores maiores. E 
talvez pra você, ainda desconhecido 
delas, a reação seja diferente.

Não foi. Daí que pensei duas ve-
zes, olhando para o e-mail do Esdras,   
e concluí que deveria fazer a ponte 
entre ele e meu conterrâneo. A opi-

nião – se favorável - do grande autor 
de A Rainha do Calçadão, romance 
para o qual, aliás,  eu recentemente 
fizera alentada e entusiasmada rese-
nha para o mesmo Diversos Afins, 
poderia, quem sabe, abrir caminho 
pro Tarcísio. Fiz isso e, dois dias de-
pois,   o autor da peça Nua na Igreja 
e do romance Agonia na Tumba 
me manda cópia da mensagem que 
recebera: 

Oi,
Acabo de ler seu romance. Ex-

celente. Há muito tempo eu não lia 
texto tão bom, tão bem estruturado, 
tão divertido, com personagens ad-
miravelmente bem criados.

Parabéns.
Vindo ao Rio, me telefone para 

um chope. Espero já estar recupe-
rado da paralisia facial que vem me 
aporrinhando há dois meses, para 
que possamos conversar à vontade.

Um abraço.
Esdras
Bem, não veio  nenhuma pro-

messa de intervenção junto a edito-
ras do sudeste, para publicação da 
obra, mas esse e-mail pode ser lido 
por algum bom editor, agora, que 
adquira os direitos do achado.

Conclusão. Não vou mais ator-
mentar o Esdras com meus traba-
lhos. Ele é apaixonado. Quando não 
gosta de uma obra, não gosta. Quan-
do gosta, gosta mesmo. 

Que o livro do Tarcísio Pereira 
decole. 

Não é de hoje que se proclama 
que no Brasil o problema não é a fal-
ta de leis, mas o excesso de normas 
e, o que é mais grave, o desrespeito 
de parte da população pelo que é 
determinado pelos legisladores e su-
pervisionado pelos juristas através 
dos diversos códigos de disciplina 
social.

Outra questão é a inadequação 
de certas leis à realidade social, ou 
seja, regras que parecem ter sido 
elaboradas em laboratórios legisla-
tivos totalmente alheios à vida real, 
daí a dificuldade na aplicação desses 
preceitos, com resultados às vezes 
totalmente distintos do objetivo que 
se buscava ao concebê-los.

Seria cansativo enumerar aqui 
todos os mandamentos jurídicos que 
não dão certo pelos mais variados 
motivos – o aumento do número 
de motoristas presos por dirigirem 
após o consumo excessivo de bebida 
alcoólica, por exemplo, é um desses 
casos que demandam muitas refle-

xões.
O certo é que elaborar e apro-

var uma lei nas casas legislativas é 
relativamente fácil; o difícil é acertar 
a mão, lançar em um mercado jurí-
dico altamente inflacionado, como 
o brasileiro, dispositivos realmente 
eficazes; leis que tornem mais sau-
dável a vida em sociedade.

Para o legislador, ter apenas boas 
intenções não basta. Pior ainda se for 
demagógico o ato criador legislativo. 
O elemento fundamental é o conheci-
mento da realidade da cidade, do Es-
tado, da região e do país por inteiro, 
no caso do parlamentar federal.

O parlamentar tecnicamente 
bem informado, consciente dos 
problemas sociais de sua área de 
atuação, ética e politicamente com-
prometido com a luta para resolvê-
-los, eis um personagem que a cada 
dia torna-se mais raro. Portanto, na 
iminência de novas eleições, redo-
bra-se o cuidado na hora de sufragar 
o voto.

Editorial

Um
O belo livro de Tarcísio Pereira

   Uma decisão democrática

Pense, olhe, escute

W. J. Solha                                              William Costa
Escritor 

wjsolha@superig.com.br 
Jornalista

wpcosta2007@gmail.com

A Chesf concluiu, no últi-
mo domingo, uma das três 
etapas de obras de grande 
porte na Região Metropo-
litana de João Pessoa. A 
companhia está investindo 
R$ 50 milhões na constru-
ção da subestação Santa 
Rita II, de 230/69kV. 
A próxima etapa da obra 
será a instalação do 2º 
transformador trifásico de 
230/69kV-150MVA, além 
de dois bancos capacito-
res de 69kV-21,3MVAr e 
módulos de conexões as-
sociados, previstas para 
entrarem em operação 
ainda este mês. Na última 
fase, serão instalados qua-
tro módulos de entrada de 
linha de 69kV para Bayeux 
e Santa Rita.

Dos 268 Planos de Saúde 
que estão proibidos pela 
ANS de comercializar novos 
clientes, por enquanto, ne-
nhum deles é da Paraíba.
O que não significa dizer que 
por aqui não ocorram  des-
respeitos no atendimento 
aos usuários, principalmen-
te, quando se trata
em casos de alta complexi-
dade.

Ninguém poderá acessar, pela Inter-
net, os serviços  da Receita Federal 
entre às 7h deste sábado e às 20h 
de amanhã.
O sistema estará em manutenção, 
segundo o órgão, para propiciar 
maior estabilidade e 
segurança.

As denúncias já chegaram ao 
Ministério Público e as investi-
gações iniciadas para  punir os 
infratores da Legislação Elei-
toral. Em algumas cidades da 
Região Metropolitana de João 
Pessoa tem candidatos trocan-
do votos por laqueadura.
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A vida em sociedade. Para o legislador, ter apenas boas intenções 
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Humor

A vida de determinados po-
l ít icos,  não raro,  tem sempre 
um quê de ironia.
Demóstenes entrou Torres 
no Senado e saiu enxotado 
por  uma “cachoeira” de es-
cândalos.
E  se nada t ivesse feito de 
errado,  seu suplente – sócio 
matrimonial   de Cachoeira 
-  já  é,  por  s i ,  um l ibelo  acu-
satório.

HAJA RASTRO

EDITORES ASSISTENTES: Carlos Cavalcanti, Carlos Vieira, Emmanuel 
Noronha, José Napoleão Ângelo, Marcos Pereira e Rodrigo de Luna.

savio_fel@hotmail.com



Ticiana Soares
Coordenadora do Proerd

Educação
Programa Educacional de Resistência às Drogas e à 
Violência (Proerd) já atendeu cerca de 80 mil crianças 
em 50 municípios da Paraíba. O principal objetivo do 
programa é levar aos jovens, de escolas públicas e 
privadas, o conhecimento dos danos causados pelas 
drogas. O jornal A União conversou com a capitã Ticiana 
Soares, coordenadora do projeto na Paraíba.

Como funciona o Proerd?
O Proerd foi idealizado pelo 

Departamento de Polícia de Los 
Angeles, nos Estados Unidos, em 
1983, numa época que havia mui-
ta violência dentro das escolas 
do país. Lá, o programa recebe o 
nome de Drug Abuse Resistan-
ce Education (Dare). Em 1992, a 
Polícia Militar do Rio de Janeiro 
conseguiu trazer o projeto para 
o Brasil. E, em 2000,o Proerd co-
meçou a atuar na Paraíba. A li-
cença dada pelos Estados Unidos 
foi para que policiais militares 
estaduais fossem às escolas e le-
vassem para as crianças o conhe-
cimento dos efeitos que as drogas 
podem causar ao organismo e à 
vida social. 

 
Qual é a metodologia do 

programa?
Uma vez por semana, durante 

dez semanas, um policial militar 
fardado e habilitado para minis-
trar o curso, entra em uma sala 
de aula e usa o que chamamos de 
“livro do estudante”, que possui 
nove lições. Após assistir às au-
las, a criança é submetida a uma 
formatura, recebe o certificado 
de conclusão de curso e faz um 
juramento diante dos pais e dos 
professores, de que não vai se 
envolver com as drogas. Ao todo, 
são seis meses de curso. A ideia 
não é dizer aos jovens, simples-
mente, o que são as drogas, e sim 
dar argumentos para que eles não 
as usem.

 
Quais turmas são contem-

pladas?
 Turmas do Ensino Infantil 

- do primeiro ao quarto ano - e 
do quinto e sétimo ano. O nosso 
maior investimento, entretanto, é 
no quinto ano. Acreditamos que é 
nesta idade, entre nove e 11 anos, 
que a criança está começando a 
sair com os amigos e está mais 
sujeita à pressão do grupo. Além 
desses projetos, também existe 
o “Proerd para Pais”, que, na ver-
dade é um programa misto, para 
adultos, pois atua junto aos di-
retores e professores. Por meio 
dele, explicamos como essas pes-
soas devem orientar os jovens, 
sabendo que estão precisando de 
ajuda.

Quantas crianças o Proerd 
já atendeu?                                                                         

Atendemos cerca de 80 mil 
crianças, em 50 municípios da 
Paraíba. Ainda não chegamos a 
todos, porque a quantidade de 
instrutores não é suficiente. Para 
este ano, nossa meta é 12 mil 
crianças. Foram seis mil apenas 
nesse primeiro semestre. O ano 
que mais formou jovens foi o do 
ano passado, que está em um va-
lor aproximado de nove mil. 

 
Há previsão de aumentar 

o número de instrutores para 
possibilitar a chegada do Pro-
erd a uma quantidade maior de 
municípios?

Sim. Estamos com alguns 
projetos para a multiplicação 
de instrutores no próximo ano. 
Atualmente, 74 policiais milita-
res atuam na Paraíba. Mas, para 
chegar apenas a todas as esco-
las estaduais, precisamos de 400 
instrutores a mais do que temos. 
Também existe um projeto para 
ampliar o número de municípios, 
com o apoio da Secretaria de Edu-
cação do Estado e da Casa Civil do 
Governador. Acho que o Proerd 
nunca foi tão “visto” como está 
sendo hoje. Quando existe um 
gestor, que olha para a educação 
como uma fonte solucionadora do 
problema, é um ganho para toda a 
sociedade.

 
Como é feita a triagem das 

escolas?
As secretarias Estadual e mu-

nicipais de Educação, na figura 
das regionais de ensino, selecio-
nam as escolas que estão em lo-
calidade de risco e tendo proble-
mas no que se refere às drogas e 
à violência. Como os bairros Alto 
do Mateus, Cruz das Armas, Bair-
ro das Indústrias, Mandacaru, Ro-
ger, Cristo Redentor e Rangel, em 
João Pessoa. Com relação às es-
colas privadas, por ser um grupo 
mais seguro, onde geralmente os 
alunos têm mais acesso à educa-
ção, atuamos menos.

Qual é a reação dos alunos ao 
verem o policial em sala de aula?

Inicialmente, o policial mili-
tar, por ser uma autoridade farda-
da, desperta medo nas crianças. 

Isso pode ser explicado pelo fato 
de nós, da PM, termos uma histó-
ria repressiva, que perpassa por 
uma ditadura militar. 

Depois, os estudantes come-
çam a desenvolver uma relação 
de amizade e de confiança com o 
policial, e se envolvem nas aulas. 
Essa é a imagem que queremos 
passar para a sociedade, da po-
lícia como pacificadora e amiga, 
que defende os direitos sociais, 
principalmente das classes mais 
vulneráveis. 

O instrutor atua junto ao 
professor?

Sim, o professor constrói ati-
vidades junto ao instrutor, ajuda 
a controlar a turma e a estabele-
cer o relacionamento entre o po-
licial e os alunos.

Quais jovens são mais vul-
neráveis à dependência quími-
ca?

Os que vivem em bairros mais 
pobres, carentes de educação de 
qualidade e de atividades extra-
curriculares. Embora também 
existam crianças e adolescentes 
de famílias abastadas que, por 
não receberem a atenção devida 
dos pais, acabam se envolvendo 
com as drogas. Infelizmente, as 
famílias estão “dormindo” para o 
problema da dependência quími-
ca. 

A droga é uma epidemia, se 
alastra de forma absurda. E o cra-
ck vem sendo vendido nas escolas 
como algo normal, um “bombom”. 
Esta semana, uma professora me 
contou que ganhou, no ano passa-
do, no Dia dos Professores, uma 
pedrinha de crack de presente de 
uma criança de nove anos. Um ab-
surdo.

Como os pais devem agir, 
sabendo que o filho está envol-
vido com as drogas?

Devem chamar para con-
versar, e não para repreender. 
Eles também podem encaminhá-
-lo para um Centro de Atenção 
Psicossocial de Álcool e Drogas 
(Caps-AD) ou para um tratamen-
to psicológico. Existem, inclusive, 
algumas fazendas, como a Fazen-
da da Esperança, que cuidam do 
dependente químico.

O
Lays Rodrigues
Especial para A União

no combate às drogas
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EXCLUSIVO

l A Fazenda da Esperança acolhe jovens que desejam se libertar das drogas 
e do álcool, mas também aqueles que anseiam descobrir suas vocações.
l Os recuperantes vivem do seu próprio trabalho como fonte de autoestima 
e autossustento. Nos 12 meses de recuperação, só a partir do terceiro mês o 
recuperante recebe visita dos familiares.
l Na entrada da recuperação, geralmente, é pedido uma colaboração inicial 
para ajudar nas despesas antes da internação e nos primeiros meses de 
recuperação, nos quais a produtividade do interno, pela experiência, ainda 
não o mantém.
l A Fazenda da Esperança acolhe pessoas com idade entre 15 e 45 anos e 
lhes propiciam moradia, alimentação e outras necessidades básicas para que 
continuem firmes em sua caminhada rumo ao retorno à vida.
l A organização das casas baseia-se na família a fim de provocar mudanças 
de valores, morais e princípios. Toda a convivência é apoiada nas palavras de 
Deus tirada do evangelho e também se sustenta no carisma da unidade de 
Chiara Lubich e no carisma da pobreza de São Francisco de Assis.
l O dependente químico precisa desejar e manifestar a vontade de ter uma 
vida livre das drogas e do álcool, pedindo uma segunda chance via carta es-
crita de próprio punho para ser acolhido, explicando os motivos que o leva-
ram a solicitar ajuda. Cada jovem é responsável por sua própria recuperação.
l A comunidade terapêutica só acolhe as pessoas que pedem ajuda, pois os 
internos não ficam em locais fechados por muros ou portões. Tudo é aberto e 
dá acesso a rua.
l Os responsáveis pela internação explicam os procedimentos, documentos 
necessários e regras a serem cumpridas para aceitá-lo como interno.
l Na Paraíba há uma unidade em  Alhandra com capacidade para 50 
internos do sexo masculino. Lá são desenvolvidas atividades de agricultura, 
apicultura, artesanato e material de limpeza. 
Endereço: Mata RedondaCEP: 58320-000. Telefone: Fax (83) 32571250/ 
3244-0770- Email: alhandra.m@fazenda.org.br
A unidade feminina está em fase de estruturação. 

Saiba Mais



Agende-se! 
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Dia do Homem, leilão e ECT

 

Amanhã é comemorado o Dia Internacional do 
Homem. Para lembrar a data, a secretaria de Saúde do 
Município da Capital paraibana, ontem, durante todo o 
dia realizou serviços de verificação de pressão arterial, 
controle de glicemia, além de orientações a quem 
passava pelo local.

Historicamente os homens cuidam menos da 
saúde do que as mulheres. Mas segundo o médico 
urologista Jarques Lúcio, esse dado tem mudado. 
“Felizmente o preconceito masculino tem dado 
lugar ao esclarecimento e com isso os homens têm 
procurado o médico mais precocemente e isso é 
de extrema valia, tanto para orientações gerais da 
saúde, como também para medidas preventivas 

relativas a problemas comuns aos homens”, 
esclarece o urologista. 

Entre as doenças mais comuns aos homens está 
a hiperplasia prostática, que é o crescimento benigno 
da próstata. Iniciado no homem a partir dos 40 anos, os 
sintomas são: esforço ao urinar, jato fraco, gotejamento 
terminal, além de dor suprapúbica, no pé da barriga. 
Existem diversos tratamentos, desde medicamentos 
até a cirurgia, seja ela, transuretral, aquela que é feita 
pelo canal da urina, ou abdominal.

A Disfunção Erétil e a Infertilidade também são 
temas da saúde do homem que merecem destaque, 
com diversas possibilidades terapêuticas e excelentes 
resultados.

Saúde do Homem

A Empresa Paraibana de Abastecimento 
e Serviços Agrícolas (Empasa) vai leiloar no 
dia 28 deste mês tratores e outros veículos. 
O leilão começará às 9h na sede da empresa, 
na Avenida Ranieri Mazille, bairro do Cristo 
Redentor, em João Pessoa.

Serão leiloados 39 itens, contando 
com a presença do leiloeiro oficial do 
Estado, Armando Guzman Torres, que 
está autorizado para a alienação dos bens 
móveis de uso da administração pública, 
e vai obedecer a decisão de quem der 
o maior lance, começando com o lance 
mínimo.

O leilão, que é aberto a qualquer 

pessoa de maior idade, está oficializado pela 
portaria de número 031/2012, assinada pelo 
presidente da central de abastecimento, José 
Tavares Sobrinho, que criou uma Comissão 
Especial de Alienação presidida pelo 
advogado Kércio da Costa Soares.

Quem se interessar em ver os lotes antes 
da data da disputa, pode ter acesso ao pátio 
da Empasa no horário comercial (7h30 às 
16h, de segunda a sexta-feira).

Caso o lance mínimo não seja atingido, 
será aceito um lance condicional. Mais 
detalhes sobre o leilão podem ser acessados 
no link ‘Licitações’, da página da Empasa na 
Internet: www.empasa.pb.gov.br.

Empasa vai realizar leilão 

O Dia Internacional do Homem será comemorado amanhã. A 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos terá uma nova rede 
de franquias e a Empresa Paraibana de Abastecimento e Servi-
ços Agrícolas (Empasa) leiloará tratores e outros veículos.

As chuvas que caem desde a última quinta-feira, 12, em João pessoa, irão se 
prolongar durante todo o final de semana. Ao menos é o que garante a Agência 
Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa). A previsão é de que o céu 
permaneça coberto, com chuvas esparsas do Litoral ao Brejo paraibano.

Segundo a Aesa, o litoral deve ser a área mais atingida. Hoje e amanhã o tempo 
deverá ter chuvas intercaladas com períodos de melhorias. Já nas regiões do Cariri, 
Sertão e Curimataú, o tempo permanecerá com nebulosidade variável, mas sem 
previsão de chuvas. 

Entre a última quinta e ontem, choveu aproximadamente 100 milímetros em 
João Pessoa, acumulando do início do mês de julho até ontem, aproximadamente 
221,9 milímetros de chuva na Capital. A média prevista para o mês inteiro era de 240 
milímetros. 

Final de semana de chuva

Fotos: Arquivo

Sistema de automação de atendimento 
online com os Correios, imóveis compatíveis com a 
quantidade de guichês, mobiliários e equipamentos 
adequados são algumas das condições mínimas a 
serem cumpridas por todas as agências da nova 
rede franqueada, licitada pela ECT. Estas terão até 
12 meses, a partir da assinatura do contrato, para 
se adaptarem ao novo modelo. 

Do total de 1.370 franquias existentes em 
todo o país, 206 já estão funcionando no novo 
formato e 732 são consideradas licitações de 
sucesso, que estão em fase de instalação ou com 
processo em andamento. 

Outras estão com pendências judiciais 
ou foram concluídas sem êxito. Para substituir 
estas, os Correios vão adotar alternativas de 
atendimento, garantindo a manutenção dos 
serviços à população.

Na Paraíba, dos 27 itens licitados (cada 
item corresponde a uma região alvo de atuação 
das agências franqueadas), 19 ainda estão no 
processo licitatório. 

O vencedor da licitação irá assinar o 
Contrato de Franquia Postal, cuja vigência 
é de 10 anos, podendo ser prorrogado, uma 
única vez pelo mesmo período, nos termos 
contratualmente previstos. 

O funcionamento das novas unidades 
atende determinação legal. As primeiras agências 
nessa modelagem começaram a ser instaladas no 
ano passado. 

De acordo com as regras, os proprietários 
que assinarem o contrato e cumprirem as 
condições estabelecidas poderão abrir as 
novas lojas em até cinco dias após a verificação 
da ECT.

Correios terá nova rede de franquias 
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Grupo Chorisso é 
atração de hoje do 
Projeto Sabadinho Bom
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Sons do Japão
Grupos apresentam músicas tradicionais 
da cultura nipônica hoje em João Pessoa

Banda Mundo Livre faz 
show hoje na Capital

Sousa recebe peça do 
Clowns de Shakespeare
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MÚSICA TEATRO

A Usina da Música, projeto 
da Usina Cultural Energisa, 
traz a musicalidade dos 
instrumentos e das melo-
dias orientais para João 
Pessoa. Hoje, a partir das 
19h, no Café da Usina, os 
grupos musicais do proje-

to de extensão da UFPB, Cultural oriental: 
práticas musicais, linguísticas e psicosso-
máticas, apresentam música instrumental e 
coral. O grupo Jampakotô, o coral Hatsuhi-
node e o grupo de taikô, tambores japone-
ses, Tatakinã são as principais atrações do 
happy hour, que faz parte das atividades do 
VII Festival do Japão na Paraíba. Junto com 
a música ao vivo, no Café, serão vendidas 
iguarias japonesas e doces. A performance 
faz parte do VII Festival do Japão na Paraíba.

A direção musical é da professora de 
Educação Musical da UFPB e presidente 
da Associação Cultural Brasil-Japão da 
Paraíba, Alice Lumi Satomi. No repertório, 
canções clássicas do repertório folclórico 
japonês, músicas modernas da Terra do Sol 
Nascente e músicas nacionais que possuem 
uma temática similar às canções orientais.

FOTO: Divulgação

André Luiz Maia
Especial para A União

Jampakotô
O kotô, instrumento de 13 cordas que 

lembra cítaras e harpas, é um dos instru-
mentos mais característicos da música tra-
dicional japonesa, surgiu na era medieval e 
se firmou como instrumento solista por volta 
do século XVI. O Jampakotô, formado pelo 
casal Fernando Farias e Alice Lumi, junto 
com seus filhos Mayara (kotô) fornece uma 
pequena amostra da diversidade de estilos 
no tempo e no espaço do repertório.

Algumas das músicas são como ‘Saku-
ra’ (Flor de Cerejeira), do folclore, e ‘Haru 
no Umi’ (Mar de Primavera), do século XX. 
“Embora a música para kotô pertença ao 
âmbito da música secular, seu repertório 
mostra uma relação indireta com os pre-
ceitos confucionistas, xintoístas e budistas, 
tendo como denominador comum o pensa-
mento de que o ser humano deve conviver 
em harmonia com a natureza. A música 
reflete, portanto, esse perene fervor, ou con-
templação, diante da variedade de climas, 
paisagens e estados de espírito”, explica a 
professora Alice Lumi.

Hatsuhinode
O coral Hatsuhinode é a segunda atra-

ção da noite, trazendo o coral da associação 
japonesa. Seu nome significa “primeiro sol 

nascente”, traçando um paralelo entre João 
Pessoa e o Japão. Fundado em 2004, o grupo 
foi o único representante do Nordeste con-
vidado para participar da Comemoração do 
Centenário da Imigração em São Paulo, em 
2008. Atualmente, possui 15 membros, co-
ordenado pela professora Alice Lumi, além 
de contar com o auxílio da preparadora 
vocal Helayne Cristini. 

No repertório do show de hoje, o co-
ral apresentará canções variadas, desde 
composições paraibanas, como ‘O Pavão’, 
de Paulo Ró, passando por ‘Doki doki’, um 
singelo baião composto por Kana Aoki, 
uma japonesa apaixonada por MPB, até a 
música-tema da reconstrução do Nordeste 
japonês, devastado pelo tsunami e pelo 
terremoto de março do ano passado, Hana 
wa Saku (A flor irá desabrochar), composta 
por músicos que moram na região.

Tatakinã
Para fechar a noite, o grupo de taikô, 

tambor japonês, Tatakinã toca uma seleção 
de músicas como ‘Kenka Yatai’ (Espaço de 
Briga) e ‘Iroha’ (Tons para Taikô). A profes-
sora Alice Lumi explica que Tatakinã “é um 
nome tupi que significa “primeira luz”, sen-
do um jogo de palavras com tataki que, em 
japonês, significa batida”, explicou. O grupo 

estreou na III Feira Cultural da associação, 
em junho de 2007 e vem apresentando-se 
em palcos da UFPB, Paulo Pontes, Estação 
Cabo Branco, e na cidade de Zabelê. “Pode-
se resumir o significado do taikô em possi-
bilidade de tocar com energia, entusiasmo, 
disciplina e alegria, compartilhando um 
sentimento de coletividade, em contrapo-
sição à tendência individualista e tecnicista 
do mundo contemporâneo”, explicou a pro-
fessora Alice Lumi.

A estudante Marianny Fernandes co-
nheceu a associação por causa de um evento 
de cultura pop japonesa que ela organizava 
e está no Tatakinã desde março de 2008. 
“Antes do taikô, eu nunca tinha tido nenhum 
contato com instrumentos musicais, então 
foi uma experiência completamente nova”, 
revelou. Marianny também disse que tem 
uma paixão grande pelo instrumento e 
se esforça, na medida do possível, para se 
dedicar ao máximo. 

“Para mim é uma sensação maravilho-
sa tocar este instrumento, principalmente 
quando o grupo está em sintonia que, gra-
ças a Deus, está sendo o caso. Estamos com 
uma formação praticamente nova, todos 
estão bem animados, e isso traz um clima 
de empolgação muito grande, é fantástico”, 
complementou.

O grupo Tatakinã vai mostrar 
uma seleção de músicas no 

encerramento da programação
da noite
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Vivências

A fala do povo ensina que “quando se quer, se 
faz”. E isto é verdadeiro: “Quando se quer, se faz”! 
Note-se que o governo municipal pessoense, tendo 
como então prefeito o agora governador Ricardo 
Coutinho e como secretário de Planejamento o ago-
ra prefeito Luciano Agra, decidira-se fazer a Esta-
ção Cabo Branco e com três anos e meio de gestão, 
exatamente em 3 de julho de 2008, inaugurou-a. 
Tão logo entregue à população, o mesmo gover-
no decidira expandi-la com um anexo chamado 
Estação das Artes e já agora, novamente com me-
nos de quatro anos, realiza essa outra importante 
obra!

Estes novos equipamentos incentivadores da 
ciência, cultura e artes propiciaram radical trans-
formação arquitetônica a essa área litorânea da 
Capital paraibana, levando-a a ser o mais visitado 
ponto turístico e cultural da cidade de João Pessoa. 
Especificamente em relação à Estação Cabo Branco, 
portanto sem contar com seu anexo só agora inau-
gurado, já a visitaram, nestes quatro anos, mais de 
três milhões de pessoas.

Estes novos equipamentos também acarretam 
uma maior responsa-
bilidade ao governo 
municipal para com 
a preservação da-
quela área que está 
interligada ao Seixas, 
ponto mais oriental 
das Américas. E a 
cada vez que o Sei-
xas é mencionado, 
de pronto surgem as 
preocupações quanto 
à barreira do Cabo 
Branco, que de 1980 
(quando o jornalista 
Nathanael Alves es-
creveu crônica em O 
Norte referindo-se à 
sua proteção) já pode 
ter, daquele tempo 
pra cá, perdido cerca 
de 13 metros, face as 
indicações de que há 
um recuo próximo 
de 40 centímetros a 
cada ano.

No entanto, em 5 de julho de 2007 (e agora 
completamos 5 anos) foi assinado convênio entre o 
governo municipal de João Pessoa e as Universida-
des de Pernambuco e da Paraíba para realizarem o 
estudo de impacto ambiental necessário à definição 
do projeto com vistas à retenção do avanço do mar 
sobre a barreira do Cabo Branco. Temos notícia de 
que esses estudos já foram concluídos.

O que falta, pois, para vermos sendo execu-
tadas as obras para a preservação, aqui em João 
Pessoa, da barreira do Cabo Branco que é a prin-
cipal referência ao ponto mais oriental das Améri-
cas?!... 

Cabe repetir a fala do povo, que ensina: “Quan-
do se quer, se faz”! E, neste caso, o projeto e mais 
especificamente a realização das obras que resul-
tem na proteção à barreira do Cabo Branco fazem-
se urgentes, prioritárias, são ações para já, inclu-
sive para a proteção da Estação Cabo Branco e da 
Estação das Artes!  Do contrário, daqui há alguns 
anos estaremos pedindo não mais a proteção da 
barreira e sim da própria Estação Cabo Branco e 
seu anexo, a Estação das Artes! 

“Em 82, deixe pra depois. 
Em 86, não é a sua vez. Em 90, 
ninguém me sustenta”. Foi assim 
que o poeta Ronaldo Cunha Lima 
iniciou a sua campanha vitoriosa 
para o Governo da Paraíba, pois 
ele era um nome lembrado des-
de o ano de 1982, quando cedeu 
a vaga para Antônio Mariz que 
estava formali-
zando a coligação 
PP/PMDB. Em 
1986, mais uma 
vez ele foi solici-
tado a abrir mão 
da candidatura em 
favor de Tarcísio 
Burity que estava 
se coligando com 
o PMDB. Em 1990 
chegou a vez dele, 
que obteve uma 
ampla vitória para 
governador do 
Estado.

A vida política do grande 
poeta Ronaldo Cunha Lima foi cem 
por cento vitoriosa. Começou em 
Campina Grande como vereador, 
deputado estadual, prefeito por 
duas vezes, governador, senador 

da República e deputado federal 
também por duas vezes. 

Morreu Ronaldo Cunha Lima 
aos setenta e seis anos de idade 
sem conhecer uma derrota política 
pessoal. É, portanto, um dos pou-
cos políticos invictos nas urnas da 
Paraíba.

Tive alguns momentos es-
peciais com o poeta 
governador. A minha 
promoção para a 3ª 
Entrancia da Defensoria 
Pública paraibana foi 
assinada por Ronaldo. 
Relembro perfeitamen-
te, estava no Fórum de 
São João do Rio do Pei-
xe participando de uma 
audiência sob o coman-
do do juiz de Direito 
João Jorge de Medeiros 
Tejo quando o telefone 
tocou e na outra ponta 

da linha estava o governador Ro-
naldo Cunha Lima me transmitin-
do a notícia da minha ascensão. 
Foi um momento de emoção e de 
especial agradecimento.

Outro momento de grande 
importância aconteceu no dia vin-

te de agosto de 2005, por ocasião 
do lançamento do meu livro Os 
Garotos de Ouro, no auditório 
da Estância Termal do Brejo das 
Freiras. O povo presente ao audi-
tório começou a exigir a palavra 
de Ronaldo, que veio participar 
especialmente do evento. Convo-
quei o senador e exigi dele que o 
seu discurso fosse feito em poe-
sia. Ao iniciar as suas palavras, 
Ronaldo disse o seguinte: “Vou 
tentar falar em poesia, pois quem 
sou eu para desobedecer a Chico 
Cardoso”.

Guardo saudades e especial 
agradecimento ao nosso poeta, 
que partiu para a eternidade, e o 
nosso povo não ouvirá mais a sua 
voz encantadora a partir de agora; 
as ruas não mais ouvirão as suas 
pisadas tão solicitadas por todos; 
a poesia não tem mais o grito de li-
berdade, e a política não terá mais 
a voz apaixonante dos comícios, 
tão exaltada pelas multidões que 
lhe seguiam.

Obrigado, poeta Ronaldo 
Cunha Lima! A Paraíba será eter-
namente grata ao seu amor pelos 
paraibanos.

Jornalista - ademilson1956@gmail.com

Alegria triste
É bom que se diga que a cassação do sena-

dor Demóstenes Torres em nada «melhorou» a 
corrupção.

É porque, no Brasil, o problema nem chega 
a ser mais a corrupção em si. Mas a pirotecnia de 
mídia e a suspeita onda ética que promovem em 
torno dela.

E quem assistiu a sessão na última terça-fei-
ra, pôde constatar que, ao contrário de um senti-
mento de justiça, o que se estabeleceu mesmo no 
final foi um paradoxo de reflexão.

É porque, tanto durante a sessão como 
também no resultado final, havia uma satisfação 
pelo feito, mas, ao mesmo tempo, uma decepção 
pelos efeitos das imagens de figuras muito pio-
res do que Demóstenes que iam aparecendo no 
vídeo e que vão continuar impunes no Senado 
Federal.

Azar de Demóstenes que foi pego e nosso 
também que não podemos pegar todos. Enquan-
to Demóstenes saía derrotado, cabisbaixo, politi-
camente desmoralizado e enterrado vivo, eis que 
as imagens desses outros senadores com vidas 
cercadas de suspeitas piores, apareciam vitorio-
sas e cinicamente sisudas como se tivessem feito 
um grande negócio.

Mesmo calados – eis a maior tristeza resul-
tante daquela sessão plenária -, a imagem desses 
outros senadores queria nos dizer que o Senado, 
em nome da moralidade pública e da democra-
cia, havia acabado de cortar seu pedaço ruim, 
seu pedaço podre, e agora iria caminhar limpo e 
honrado pelo futuro do país.

Mas, como, se, pensando bem, dezenas 
dos cassadores são iguais ou piores de quem 
o cassado (?) As casas legislativas brasileiras 
precisam de uma vez por todas acabar com esse 
jeitinho parlamentar de cassar somente quem 
cai na “malha fina”de uma imprensa igualmente 
corrupta.

Aliás, aproveitando o ensejo do tema, vale 
dizer que não existe corrupção maior do que a 
existência do próprio Senado. Pra que Senado 
formando esse regime bicameral se, na Câmara 
sozinha, já temos 513 parlamentares federais (?). 
Além de precisarmos extinguir o Senado, preci-
samos também diminuir o tamanho monstruoso 
da Câmara.

Como? Ora, tomemos por base a Paraíba 
que tem doze deputados e que, pelo tamanho do 
território e da população, cinco ou sete seriam 
suficientes para a representatividade. E se a Pa-
raíba teria cinco, proporcionalmente, os demais 
Estados teriam mais ou menos, dependendo do 
tamanho da população.

Isso, pelas contas que já fizemos, deixaria 
o Brasil com uma média de 300 parlamentares 
federais, quantidade razoável e talvez até ideal 
demais, desde que (usando das palavras de Lula 
que chefiou Zé Dirceu e vários outros), não fos-
sem todos picaretas.

Mas isso é apenas sonho. Pior. Sei que para 
alguns juristas mais dedicados à assessoria da 
corrupção podem até considerar até delírios 
meus. Não importa. O que importa é que, pelos 
exemplos que vemos no dia a dia, não dá pra 
ter alguma esperança num país com tão podre 
estrutura de poder e de organização.

É por isso que até mesmo a cassação de um 
corrupto já nem é mais motivo de real sentimen-
to de justiça e de alegria pura. Está mais para 
uma alegria triste e pode aguardar os próximos 
capítulos – e o próprio suplente dele também já 
chega no grampo -, para constatar que a cas-
sação de Demóstenes em nada “melhorou” a 
corrupção.

Ademilson
José

Crônica Mário Tourinho
Administrador de Empresas

diretorexecutivoaetc@yahoo.com.br

Em defesa da Estação CB

Obrigado, poeta!

A poesia não tem 
mais o grito de 
liberdade, e a
política não terá 
mais a voz 
apaixonante dos 
comícios, exaltada 
pelas multidões

Crônica Francisco Alves Cardoso
Jornalista

chicocardoso.caldeirao@gmail.com



Banda Mundo Livre S/A se 
apresenta hoje na Capital

Em cartaz
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A banda pernambucana vai mostrar o repertório do álbum Novas Lendas da Etnia Toshi Babba

Valente

A animação Valente, de mark Andrews, traz uma princesa corajosa

Roteiro

NA ESTRADA (On the Road, EUA, FRA, Reino 
Unido, 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 Moriarty ele 
é apresentado a um mundo até então desco-
nhecido, 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. 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: 
Animação. Duração: 100 min. Classificação: 
Livre. Direção: Mark Andrews, Brenda Cha-
pman e Steve Purcell. A história acompanha 
Merida, a princesa de um reino governado 
pelo rei Fergus e a rainha Elinor. Determina-
da 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. 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 
Jorge e Tainá Müller. Fernando, recém separado, 
passa boa parte do tempo tentando compreen-

A banda que ganhou o tí-
tulo de melhor grupo do 23º 
Prêmio da Música Brasileira 
2012 se apresenta hoje, no 
Bosque, em João Pessoa, a 
partir das 23h. Mundo Livre 
S/A traz à Capital o show do 
seu mais recente disco Novas 
Lendas da Etnia Toshi Babaa, 
lançado no ano passado e 
que reúne canções que criti-
cam satiricamente os avan-
ços tecnológicos e os impac-
tos que o meio ambiente tem 
sofrido. As bandas Sonora 
Samba Groove e Seu Madru-
ga abrem o show.

Mundo Livre S/A surgiu 
no cenário musical pernam-
bucano no final de década 
de 80, encabeçada pelo Fred 
Rodrigo Montenegro, conhe-
cido por Zero Quatro. O som 
do grupo ganhou expressão 
dentro da explosão do mo-
vimento Mangue Beat, que 
também tinha nomes como 
Chico Science e Nação Zumbi 
e também Jorge Du Peixe.

O primeiro disco de 
Mundo Livre veio em 94 e 
se intitulou Samba Esque-
ma Noise, um álbum em que 
Fred 04 misturou o samba e 
o punk rock e que ganhou as 
graças do público e da crítica.  
Depois vieram o Guentando a 
Ôia (1996) e o Carnaval na 
Obra (1998 ), que acompa-
nharam o sucesso.

Em 2000, o álbum Por 
Pouco ganhou o prêmio de 
melhor disco do ano da As-
sociação Paulista dos Críti-

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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A jovem princesa Merida 
não quer saber da vida de re-
aleza e não gosta nem de pen-
sar em ser apenas mais uma 
esposa para o filho de algum 
lorde. Determinada a encon-
trar seu próprio caminho, ela 
vai contra as tradiçõe, de-
safiando um antigo costume 
sagrado que coloca em perigo 
o reino e a vida de sua família. 
Então ela parte em busca de 
uma velha sábia para tentar 
consertar seu erro. 

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. 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: Comé-
dia. 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, transformando-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 chegam 
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 EUA. Tambiá 3: 14h30, 
16h30, 18h30 e 20h30.

cos de Arte (APCA) e teve sua 
faixa ‘Meu esquema’ escolhi-
da como tema do programa 
‘Tudo de Bom’, da MTV, apre-
sentado semanalmente de 
New York, a faixa também foi 
apontada por um batalhão 
de críticos - convidados pela 
revista Showbizz – como 
uma das três melhores músi-
cas do ano 2000.

A notoriedade passou 
a acompanhá-los. O álbum 
seguinte, O Outro Mundo de 
Manuela Rosário, foi vence-
dor do prêmio “Dinamyte de 
Música Brasileira”, o melhor 
disco de MPB no VMB de 
2004.

Bedagroove veio em 
2005, e deu a Zero Quatro e 
companhia vários convites, 
como o de banda destaque 
nacional no Tim Festival, 
abrindo shows da banda The 

Strokes, no Rio e em São Pau-
lo. Veio ainda a “Ordem do 
Mérito Cultural” das mãos 
do então ministro da Cultura, 
Gilberto Gil, e do presidente 
Lula, durante um show no 
Palácio do Planalto.

Cheio de expectativas, 
Novas Lendas da Etnia Toshi 
Babaa é o mais recente tra-
balho do Mundo Livre S/A. 
Trata-se de um trabalho de 
inéditas, com gravação in-
dependente e lançado em 
2011 pela Coqueiro Verde. 
Ao todo, foram dois anos em 
cima deste disco.

Foram dois anos de tra-
balho nesse álbum fervoro-
so, que pode ser considerado 
um trabalho realmente mais 
maduro do grupo. “Para esse 
disco, tivemos uma dedica-
ção maior e demos um gran-
de salto do nosso ultimo ál-

bum para cá. Agora alçamos 
um estágio mais avançado 
em aperfeiçoamento de tim-
bres, arranjos e até compo-
sição mesmo”, revelou Fred 
04, vocalista e compositor do 
grupo.

Neste último trabalho, 
a viagem sonora promovida 
pelo grupo começa desde 
a arte, assinada pelo artis-
ta plástico Derlon Almeida, 
até uma tribo de influências 
sonoras. As narrativas são 
amarradas a ousadas mis-
turas sonoras inovadoras e 
originais, como o pop mistu-
rado ao épico, samba de com-
passo envergado, bolero com 
ares psicodélicos, tecnofre-
vo, discomusic com tempero 
dos carnavais recifenses e 
Cosmic Samba, condensados 
com muita harmonia às com-
posições bem-humoradas.

Músico mato-grossense Dino Rocha é 
atração do Projeto Sonora Brasil

A primeira etapa do Projeto Sonora Brasil 2012 – uma ação gratu-
ita desenvolvida em todo o Brasil pelo Serviço Social do Comércio 
(Sesc) – prossegue neste final de semana, na Paraíba, com o show 
Sotaques do Fole. A atração é o acordeonista, compositor e cantor 
Dino Rocha, conhecido como o Rei do Chamamé e que, acompanhado 
pelo seu grupo - formado pelos violonistas Hugo César e Tico Rocha - 
se apresenta hoje, às 20h, no Teatro Ednaldo do Egypto, localizado no 
bairro de Manaíra, em João Pessoa, mostrando ao público característi-
cas da cultura mato-grossense, com foco as tradicionais músicas 
produzidas no Centro-Oeste do Brasil. Do repertório constam músi-
cas da tradição oral da região e composições autorais do grupo. 
Amanhã, os músicos realizarão show às 17h, no Cine Teatro do Sesc 
Centro, em Campina Grande. 

Bota na internet!

A virtualidade comercial existe, mas a desonestidade nesse negócio é 
mesmo muito real! Foi com essa afirmativa que conclui o meu artigo anterior, 
quando abordei aspectos de diferença e igualdade entre virtualidade e realida-
de e penetrei no já amplamente difundido e-commerce, que, aportuguesado, é a 
mesma coisa de “comércio eletrônico”.

Retorno ao tema, agora para ressaltar a grande importância que as redes 
sociais têm alcançado e que podem ser utilizadas como eficiente ferramenta de 
defesa do consumidor, quando os seus usuários as utilizam para difundir suas 
reclamações contra mau atendimento de empresas ou qualidade dos seus pro-
dutos e/ou serviços.

A amplitude geográfica que as redes sociais alcançam, seja no Twitter, 
Orkut, Facebook, etc., que se dimensiona multiplicadamente com a velocidade da 
internet, faz com que, em pouquíssimo tempo e mais longinquamente do que se 
possa imaginar, uma mensagem de contestação, protesto, denúncia ou reclama-
ção atinja simultaneamente milhares de pessoas no mundo inteiro.

Diante dessa nova realidade que se instalou, em caráter irreversível,prin-
cipalmente no mundo dos negócios, estima-se em 20% o percentual de grandes 
empresas que já monitoram as redes sociais, para que possam oferecer com mais 
presteza as respostas e justificativas aos seus consumidores, a fim de mantê-los 
satisfeitos e, consequentemente, fiéis.

Depois da paraibaníssimahashtag#LuizaEstanoCanada, e também as mon-
tagens que foram veiculadas no Facebook (hitna web que se globalizou em me-
nos de 24 horas após a veiculação do anúncio que continha essa afirmação feita 
pelo colunista social Gerardo Rabello, referindo-se à filha dele, que estava em via-
gem de estudos), ninguém mais duvida da força, ostensividade e consequências 
que as mídias sociais conseguem demonstrar.

Em menor proporção, é conhecido o exemplo de um consumidor que ad-
quiriu uma geladeira e, por muito tempo, como o produto apresentou defeito de 
funcionamento, apesar das repetidas reclamações que apresentou à empresa 
fornecedora, não conseguia uma solução que lhe fosse aprazível.

Em tal circunstância, o que fazer? Pode-se até acionar a Justiça, exigindo 
indenização, ressarcimento e pagamento por danos morais, mas o nosso exem-
plo resolveu ser mais criativo e bem-humorado: expôs a geladeira em vídeo que 
ele mesmo produziu em que narrava o seu dilema, e veiculou na internet. É claro 
que obteve resultado, pois logo a empresa fornecedora tomou conhecimento e 
providenciou a troca do produto. E ele pode finalmente tomar a sua cervejinha 
bem gelada.

Alarico Correia Neto
Jornalista
alaconeto@hotmail.com

Foto: Divulgação

Os artistas interessados em compor 
a programação da 13ª edição do 
Festival de Artes de Areia devem se 
inscrever até o início de agosto. O 
edital e formulários para inscrição 
estão no site da Secretaria de Estado 
da Cultura (Secult): www.paraiba.
pb.gov.br/cultura na aba “Festival de 
Areia”, na parte superior da página. 
As inscrições para audiovisual acon-
tecem até o dia 3 de agosto. Para as 
modalidades dança, circo, teatro e 
artes plásticas os interessados têm 
até o dia 10. O resultado da seleção 
deve ser divulgado no dia 17 de 
agosto, no Diário Oficial do Estado e 
na página eletrônica da Secult. Este 
ano, o festival acontece de 28 de 
agosto a 2 de setembro e faz uma 
homenagem ao centenário do  Eu, 
única obra de poesia do paraibano 
Augusto dos Anjos.

Festival de Areia 
inscreve até 3 de 
agosto

O cantor e compositor Geovan 
Morais é a atração de hoje 
do Corredor Cultural. Ele se 
apresenta a partir das 15h, 
no Beco da Cachaçaria Phili-
peia. Durante a apresentação, 
Geovan Morais vai expor 
ao público canções do seu 
primeiro álbum, lançado este 
ano. Também terá espaço para 
outros trabalhos autorais, 
além de interpretações de 
clássicos da MPB e da música 
internacional, como Bob Dylan, 
Rolling Stones e Beatles. 
O Projeto Corredor Cultural 
e realizado pela Fundação 
Cultural de João Pessoa (Fun-
jope).

Geovan Morais se 
apresenta hoje no 
Corredor Cultural

Mídias em destaque

Drops & notas

mmm

mmm
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Shakespeare 
em gargalhadas
Grupo do Rio Grande do Norte apresenta espetáculo Sua Incelença, Ricardo III hoje na cidade de Sousa

Uma das maiores tragédias de 
Shakespeare, contada com um 
toque cômico. A princípio, pode 
parecer estranho, mas essa é a 
proposta do grupo Clowns de 
Shakespeare, com um espetá-
culo com a fala carregada de 
nordestinidade, a começar pelo 

título, Sua Incelença, Ricardo III. A peça estará 
hoje, em Sousa, na Praça da Matriz, a partir das 
19h, com o apoio do Centro Cultural Banco do 
Nordeste. 

A peça é uma releitura desse clássico da 
literatura, que ficou sob a responsabilidade 
do grupo potiguar, que tem no elenco Camille 
Carvalho, Dudu Galvão, César Ferrario, Diana Ra-
mos,  Joel Monteiro,  Marco França, Nara Kelly e 
Renata Kaiser.  A direção fica por conta de Gabriel 
Villela e a coordenação de produção é assinada 
por Fernando Yamamoto. “O grupo Clowns de 
Shakespeare tem 19 anos, e começou em Natal, 
capital do Rio Grande do Norte. O espetáculo foi 
concebido em conjunto com o encenador Gabriel 
Villela, em cartaz há dois anos, sendo que desde 
2008 nós já estávamos preparando”, disse o 
produtor executivo do espetáculo, Rafael Telles. 
A encenação dessa fábula britânica (e universal) 
ganha a rua, em um fluxo criativo que perpassa 
influências diversas, como o circo-teatro, as 
culturas populares nordestinas e o rock inglês 
das últimas décadas.

Escrito pelo dramaturgo inglês William 
Shakespeare e apresentado pela primeira 
vez entre 1592 e 1593, Ricardo III se passa 
no final da Guerra das Rosas, conflito suces-
sório pelo trono da Inglaterra ocorrido em 
meados de 1455 e 1485. Na história, Eduardo 
IV, yorkista, é rei, mas seu irmão, Ricardo, 
Duque de Gloucester, planeja usurpar o trono 
nem que para isso tenha que faltar com sua 
própria palavra, arquitetar intrigas e matar 

Serviço

aliados, amigos e até parentes. “Ele era o 
sétimo na linhagem do trono e, para con-
seguir se tornar Rei, teve que matar alguns 
de seus parentes. É uma típica tragédia de 
Shakespeare”, lembrou o produtor.

É a primeira apresentação do grupo 
na cidade, portanto, as expectativas “são as 
melhores possíveis, a receptividade do es-
petáculo tem sido muito boa e acreditamos 
que o mesmo se repetirá em Sousa. Estamos 
muito felizes de estar aqui, está sendo muito 
legal”, comentou Rafael Telles. 

O espetáculo está sendo levado através de 
uma iniciativa do Banco do Nordeste, através 
dos seus editais de incentivo à cultura, que tenta 

O grupo Chorisso interpreta clássicos do choro em apresentação na Praça Rio Branco 

Sua Incelença, Ricardo III
Clowns de Shakespeare (Natal/RN)
Quando: Hoje (14/07)
Onde: Praça da Matriz, Sousa/PB
Hora: 19h
Quanto: entrada gratuita
Duração: 75 minutos

FoToS: Divulgação

Clássicos da música popular brasileira no 
gênero do Choro é o repertório que o grupo 
paraibano Chorisso - idealizado pelo professor 
José Augusto Maropo em 2007 e composto por 
seis integrantes – apresenta ao público em mais 
um show que realiza hoje, a partir das 12h, na 
Praça Rio Branco, localizada no Centro da Capi-
tal, dentro da programação do ‘Sabadinho Bom’. 
O evento é promovido pela Prefeitura Munici-
pal, por intermédio da Funjope (Fundação Cul-
tural de João Pessoa).

Recheado de composições de ícones do 
Choro, o grupo Chorisso incluiu no repertório 
músicas como Um Tom pra Jobim, composta 
pelo paraibano Sivuca, em parceria com Oswal-
dinho; Receita de Samba, de Jacob do Bandolim, 

Grupo paraibano Chorisso é atração 
de hoje do projeto Sabadinho Bom

SHOW

e Descendo a Serra, composta por Pixinguinha 
e Benedito Lacerda. Mas ainda há trabalhos au-
torais, a exemplo de Peladinha e Em Cima da 
Hora, ambas de Potyzinho. 

Idealizado pelo professor José Augusto 
Maropo em 2007, o Chorisso foi premiado, no 
ano seguinte, pelo Projeto Pixinguinha. No iní-
cio, o grupo – cujos integrantes são Poty Jr. (ca-
vaquinho), Renan Rezende (flauta transversal), 
Lucyane Alves (bandolim), Carlos Moura (pan-
deiro), Gutemberg Nóbrega (violão de seis cor-
das) e Luis Umberto (violão de sete cordas) – se 
restringia a reuniões musicais, mas, aos poucos, 
ganhou dimensão, interpretando choros, sam-
bas e compondo, mas sem deixar de – paralela-
mente – compor repertório próprio. 

André Luiz Maia
Especial para A União

contribuir para o desenvolvimento da cultura 
regional. O Festival das Artes Cênicas é um 
projeto que já existe há seis anos e acontece nos 
Centros Culturais da instituição. O evento deste 
ano celebra os 60 anos da atuação do banco 
nessa área, levando cultura para o interior do 
Nordeste. “Certa vez, disseram que ‘o artista tem 
que ir aonde o público está’ e é isso que fazemos, 
nós vamos a lugares que normalmente não tem 
oportunidade de vivenciar a experiência do 
teatro. O interior do país é carente de opções de 
arte e cultura, então é sempre muito prazeroso 
poder levar a esses locais nossos trabalhos”, 
complementou Rafael Telles.

Depois de Sousa, na Paraíba, o espetáculo 

Por falta de apoiadores, o 6º Festival 
Cinema com Farinha – que estava agen-
dado para acontecer no período de 7 a 
11 de agosto, em Patos – foi adiado e, 
agora, será realizado entre os dias 24 
e 27 de outubro. Com a prorrogação, 
a curadoria do evento já informou aos 
produtores e cineastas inscritos que a 
data de divulgação dos filmes seleciona-
dos é o dia 15 do próximo mês. Outro 
motivo para a tomada dessa decisão foi 
o aumento no número de produções. 
Um exemplo é a Mostra Brasil, com mais 
de 200 filmes recebidos.

“Considerando as restrições de apoio 
ao evento, optamos por adiar. Buscamos 
a articulação do festival com diversas em-
presas e instituições, públicas e privadas. 
No entanto, percebemos que, até então, 
é inviável, financeiramente, a realização 
do evento”, ressaltou o cineasta Deleon 
Souto, diretor do festival, referindo-se ao 
principal motivo para a transferência nas 
datas do Cinema com Farinha.

No momento em que o Cinema com 
Farinha chega à sexta edição, Delon Sou-
to admitiu que “o evento tomou uma 

Festival Cinema com Farinha é 
adiado para o mês de outubro

EVENTO

proporção enorme e precisamos buscar 
um padrão de qualidade nas projeções 
do festival e ampliar as exibições”.

Neste ano, o evento – que inclui 
mostras competitivas e lançamentos 
de filmes, entre outras atividades - vai 
transcorrer em três espaços da cidade, 
mas a programação principal se desen-
volverá na Praça do Coreto I, localizada 
no Centro da cidade.

A produtora do evento, Alais Caval-
cante, disse que “assim como acontece 
em diversas outras cidades que promo-
vem festivais de cinema, é importante a 
participação do realizador para debater 
e trocar informações com o público lo-
cal”. Ela ainda fez questão de garantir 
estar em contato com “grandes nomes” 
da área audiovisual, inclusive de outro 
país, mas admitiu não ter meios de via-
bilizar a vinda desses profissionais.

Na programação do festival estão 
previstas mostras competitivas, lança-
mentos de filmes, oficinas, encontros 
entres realizadores, apresentações e 
exposições, mostras paralelas e debates 
com diversos setores do audiovisual.

No espetáculo Sua Incelença, Ricardo III, que está em cartaz há dois meses, o grupo Clows de Shakespeare faz uma releitura do clássico do dramaturgo inglês

passará pela cidade do Crato, no interior do Ceará, 
se apresentando no Largo da RFFSA, na próxima 
terça-feira. Por fim, na Praça Verde, no Centro Cul-
tural Dragão do Mar, em Fortaleza, Sua Incelença, 
Ricardo III termina em apresentação dupla, nos 
dias 20 e 21 deste mês.
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Coperve  está elaborando as 
provas referentes a primeira 
série do PSS 2012
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Número de casos registrados em homens este 
ano é quase três vezes maior que o de mulheres

A Fundação 
Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) vai inaugurar, 
na semana que vem, 
no dia 21, uma fábri-
ca de medicamentos 
antirretrovirais para 
o tratamento da Aids 
no Continente Africa-
no. Depois de quatro 
anos dedicados às eta-
pas de planejamento 
e construção, as ins-
talações em Maputo, 
capital de Moçambi-
que, estão prontas. A 
fábrica será capaz de 
produzir 21 tipos de 
remédios para o com-
bate à doença.

Segundo a Fio-
cruz, em uma pri-
meira etapa, os me-
dicamentos serão 
suficientes para aten-
der às necessidades de 
Moçambique, um dos 
países com mais alta 
incidência de Aids no 
mundo – um infecta-
do em cada grupo de 
três habitantes. Mas, 
em dois anos, a pro-
dução será capaz de 
atender a toda África 
Subsaariana.

O investimento 
total no projeto e na 
construção foi estima-
do em cerca de R$ 200 
milhões. O governo 
do Brasil contribuiu 
com a metade deste 
valor, aproximada-
mente. Também hou-
ve doações de empre-
sas privadas, como a 
multinacional brasi-
leira Vale, que atua 
na África nas áreas de 
mineração e transpor-
te ferroviário.

Na inauguração, 
que está marcada 
para um sábado, a 
presidenta brasileira 
Dilma Rousseff será 
representada pelo vi-
ce-presidente da Re-
pública, Michel Temer.

A Aids, ainda sem 
cura, é vista atualmen-
te como uma ameaça 
ao Continente Afri-
cano, é uma tragédia 
sem previsões que 
assola grande parte 
dos países, pois dimi-
nui suas taxas de na-
talidade. Nos países 
Zâmbia e África do 
Sul, cerca de 20% de 
toda população adul-
ta e jovem encontra-
se contaminada com 
a doença. Em Botsu-
anana, cerca de 39% 
da população entre 
15 e 49 anos está com 
a doença.

Fábrica no 
Continente 
Africano

O número de casos de 
Aids registrado em pessoas 
do sexo masculino nos seis 
primeiros meses deste ano 
é quase três vezes maior 
que o do sexo feminino. É 
o que aponta dados divul-
gados ontem pela Gerência 
Operacional das DST, Aids 
e hepatites virais da Secre-
taria de Estado da Saúde. 
Este ano foram registrados 
152 casos da doença na 
Paraíba, sendo 112 em ho-
mens e 40 em mulheres.

De janeiro a junho des-
te ano o número de casos 
de Aids na Paraíba já atin-
giu 41,08% com relação 
aos registrados durante 
todo o ano de 2011 que 
foi de 370. Um fator preo-
cupante é que os casos em 
pessoas da terceira idade 
tem aumentado nos últi-
mos anos na Paraíba. 

Para se ter ideia desse 
crescimento, somente nes-
tes seis primeiros meses do 
ano, foram registrados na 
Paraíba 6 casos em pessoas 
na faixa etária acima dos 60 
anos, uma incidência 60% 
maior do que todos os casos 
notificados no ano de 2011, 
onde ocorreram 10 casos.

Dos 223 municípios 
paraibanos, 150 possuem 
o teste rápido implanta-
do, um serviço que fun-
ciona nas maternidades e 
nas unidades de saúde da 
família. A orientação da 
Gerencia Operacional das 
DST, Aids e hepatites vi-
rais é para que a população 
procure os Centros de Tes-
tagem e Aconselhamento 
existentes nos municípios 
de João Pessoa, Cabedelo, 
Santa Rita, Bayeux, Cam-
pina Grande e Patos, para 
fazer o exame de DST/Aids.

O teste rápido é gratui-
to, sigiloso, 100% confiável 
e seguro, e se algum caso 
der positivo, a pessoa não 
deve se apavorar, porque 
terá todo o acompanha-
mento médico e psicológi-
co oferecido pelos Centros 
de Testagem e Aconselha-
mento (CTAs). Como forma 
de prevenção, a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) 
tem realizado uma série de 
ações de combate e preven-
ção às DST/Aids. 

Uma delas é direciona-
da aos grupos considera-
dos vulneráveis, como os 
profissionais do sexo e pes-
soas privadas de liberdade 
e que estão mais expostas 
a contrair HIV e hepatites 
virais, além de outras do-
enças sexualmente trans-
missíveis. Essas pessoas 
estão sendo submetidas a 
exames realizados por téc-
nicos do Laboratório Cen-
tral de Saúde Pública (La-
cen), ação que conta com a 
participação da Associação 
dos Profissionais do Sexo 

da Paraíba (Apros) e faz 
parte do Plano Estadual de 
Enfrentamento à Feminili-
zação da Aids.

Tratamento
O Departamento de 

DST, Aids e hepatites virais 
do Ministério da Saúde é a 
principal ponte entre o tra-
tamento público e os brasi-
leiros que sofrem com estas 
doenças. Criado em 1986, o 
órgão é hoje referência in-
ternacional no tratamento 
de males como a Aids e ou-
tras DSTs e tem o compro-
misso de reduzir o contágio 
e melhorar a vida das pes-
soas infectadas. 

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) também lis-

ta as doenças 
sexualmente 
transmissíveis 
de maior re-
corrência no 
Brasil. A orga-
nização afirma 
que a popu-
lação sexual-
mente ativa do 
país apresenta 
937.000 ca-
sos de sífilis, 
1.541.800 ca-
sos de gonor-
réia, 1.967.200 
casos de cla-
mídia, 640.900 casos de her-
pes genital e 685.400 casos 
de HPV.  Já o número de so-
ropositivos registrados pelo 
Ministério da Saúde chegou a 

592.914 des-
de a década 
de 1980 até 
2010.

A Aids 
( S í n d r o m e 
da Imuno-
d e f i c i ê n c i a 
A d q u i r i d a 
é causada 
pelo vírus 
HIV) – Pode 
ou não (fase 
a s s i n to m á -
tica) se ma-
nifestar no 
o r g a n i s m o 

do portador.  A doença, 
quando desenvolvida, ata-
ca o sistema imunológico, 
comprometendo seu fun-
cionamento e deixando-o 

vulnerável a outros males. 
A relação sexual sem ca-
misinha com alguém infec-
tado, o compartilhamento 
de seringas e a reutilização 
de objetos perfurocortan-
tes contaminados pelo HIV 
são as principais formas de 
contágio.

O tratamento deve ser 
iniciado imediatamente 
após a descoberta,  com 
medicamentos antirretro-
virais. Mulheres grávidas 
contaminadas com o HIV 
têm 20% de chance de 
transmissão para o bebê 
quando não há tratamento, 
mas este número cai para 
menos de 1% caso a mãe 
siga as medidas preventivas 
e recomendações médicas.

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

“A doença, 
quando 
desenvolvida, 
ataca o 
sistema 
imunológico e 
compromete o 
funcionamento”

O laço vermelho é o símbolo da luta contra a Aids, doença que é vista atualmente como uma ameaça ao Continente Africano

Foto: Divulgação
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Rio terá professor
da etnia guarani

Política prejudica
ações do Rondon

Uma questão política no mu-
nicípio de Ipixuna do Pará está preju-
dicando as atividades de uma das 19 
equipes do Projeto Rondon. A dois 
meses das eleições municipais, o 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE) cas-
sou, no último dia 10, o mandato do 
prefeito Evaldo Cunha (PT) por abuso 
de poder econômico e compra de 
votos. Com isso, assumiu o segundo 
colocado nas eleições de 2008, José 
Orlando Freire (PSDB).

Os rondonistas chegaram a 
Ipixuna no início da semana e já en-
frentaram problemas como a falta de 
água, de energia e comida. De acordo 
com a professora que coordena a 
equipe da Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU), Tatiana Carneiro 
de Resende, 37 anos, não houve pre-
paração por parte da prefeitura para 
receber os estudantes. “O prefeito 
que foi cassado não estava com tem-
po para nos receber. Acho que a ca-
beça dele estava mais voltada para 
resolver os problemas políticos”. Na 
terça-feira passada, manifestantes 
bloquearam a rodovia BR-010, a 
Belém-Brasília, por algumas horas 
com pneus queimados. Segundo Ta-
tiana, a tensão entre os rondonistas 
nesse dia foi muito grande, pois eles 
viram as manifestações, mas não 
entendiam o que estava ocorrendo.

A Secretaria Estadual de Edu-
cação do Rio de Janeiro (Seeduc) 
vai contratar 12 professores indí-
genas da etnia guarani, para re-
forçar a equipe dedicada aos anos 
iniciais do Ensino Fundamental nas 
unidades escolares indígenas pert-
encentes à rede. Os docentes vão 
assumir as turmas no segundo se-
mestre deste ano.  Para participar, 
os candidatos terão que comprovar 
domínio da língua indígena guarani 
mbya, além de ter declaração ex-
pedida pela Fundação Nacional do 
Índio (Funai) de que pertencem à 
etnia guarani ou de que residem em 
terras habitadas por integrantes da 
comunidade.

De acordo com a assessora espe-
cial da Superintendência Pedagógica 
da Seeduc, Inês dos Santos da Silva, 
o conteúdo programático nas uni-
dades indígenas é semelhante ao 
das escolas regulares, mas é con-
textualizado com a realidade local, 
os costumes e tradições da etnia.

A Comissão Permanente 
do Concurso Vestibular (Co-
perve) da Universidade Fe-
deral da Paraíba está em fase 
de elaboração das provas 
referentes à primeira série 
do Processo Seletivo Seriado 
(PSS 2012). Segundo infor-
mou o presidente do órgão, 
João Lins, ainda este mês co-
meçarão a ser elaboradas as 
provas da segunda série.

O professor João Lins ex-
plicou que, embora esse ano 
não haja inscrições para os 
alunos do 1º e do 2º ano do 
Ensino Médio, as provas con-
templarão assuntos de todas 
as séries, tendo em vista que 
os candidatos vão se inscre-
ver para o conjunto das pro-
vas.

O presidente da Coper-
ve adiantou que o número 
de vagas deve ser definido 
até o final de julho. As inscri-
ções serão feitas no período 
de 8 a 27 de agosto próximo, 
enquanto as provas do PSS 
2013 serão realizadas nos 
meses de novembro e de-
zembro deste ano. Nos dias 
18 e 19 de novembro, serão 
aplicadas as provas da 1ª e 
da 2ª série, respectivamente; 
e nos dias 16 e 17 de dezem-
bro, as provas da 3ª série. As 
datas das provas de Conhe-
cimento Específico, também 
previstas para dezembro, 
serão divulgadas posterior-
mente.

Isenção
A Coperve continua rea-

lizando até as 18h do dia 23 
de agosto o cadastramento 
dos alunos da rede pública 
de ensino que desejam obter 

Provas terão assuntos de todas as séries
vestibular da ufpb

fOtO: divulgação

Coperve está elaborando os 
testes e vai divulgar total 
de vagas no final do mês

Provas da 1a e 2 a  séries do PSS 2012 serão aplicadas nos dias 16 e 17 de dezembro

isenção da taxa de inscrição 
do PSS-2013 da Universida-
de Federal Paraíba.

Para se inscrever, os 
alunos devem estar matri-
culados no 3º ano do Ensi-
no Médio ou no programa 
Educação de Jovens e Adul-
tos – EJA da rede pública de 
ensino. O edital adverte que 
a isenção da taxa não deso-
briga o estudante de escola 
pública de se inscrever para 
o PSS-2013, no período de 8 
a 26 de agosto, nem de ad-
quirir o Manual do Candida-
to, no valor de R$10,00.

Como fazer
Para efetivar o cadas-

tro, os diretores das escolas 
públicas deverão registrar o 
nome da pessoa autorizada 
a fazer o cadastramento dos 
alunos no endereço eletrô-
nico www.coperve.ufpb.br/
sipervenet2/isentos. 

Em seguida, deve infor-
mar à Coperve, por ofício o 
código da escola no Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais - Inep 
e o nome da pessoa autori-
zada a fazer o cadastramen-
to dos alunos. O ofício deve 
ser enviado para o endereço 
do órgão, Avenida Dom Moi-
sés Coelho, 152, Torre, CEP 
58040-760, João Pessoa, ou 
via fax, pelo número (83) 
3244-2322.

As pessoas autorizadas 
deverão acessar o site www.
coperve.ufpb.br até o dia 23 
de agosto para cadastrar os 
estudantes. O edital da Co-
perve alerta que somente 
será validado o cadastra-
mento dos estudantes após 
receber o ofício com as infor-
mações solicitadas. “Somen-
te o estudante com cadas-
tramento validado poderá 
se inscrever com a isenção 
da taxa de inscrição”, avisa o 
edital.

inscrições do CfO da polícia 
Militar se encerram amanhã

Encerram neste domingo 
as inscrições para o Curso de 
Formação de Oficiais - CFO da 
Polícia Militar da Paraíba. Os 
interessados devem acessar o 
site www.pm.pb.gov.br na in-
ternet. Estão sendo disponi-
bilizadas 30 vagas, sendo 25 
para o sexo masculino e cinco 
para o sexo feminino. A taxa 
de inscrição é de R$ 50,00.

O candidato deve ter 
idade mínima de 18 anos e 
máxima de 30 anos até o dia 
31 de dezembro de 2013. 
Ter 1,65 metro de altura se 
for do sexo masculino e 1,60 
metro se for do sexo femini-
no, além de nível médio de 
escolaridade.

O concurso é destinado 
ao preenchimento de vagas 
do quadro de oficiais com-
batentes, após a aprovação 
e término do curso de for-
mação. O salário é de R$ 
1.036,27 como cadete do 1º 
ano PM e chega a R$ 4.524,52 
como 2º tenente PM.

Bombeiros
Já as inscrições para o 

CFO do Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba se pro-
longam até as 23h do dia 
22 deste mês na internet no 
endereço http://www.bom-
beiros.pb.gov.br. São ofereci-
das 15 vagas, sendo 11 para 

o sexo masculino e quatro 
para o sexo feminino. Para se 
inscrever, após acessar o site 
dos Bombeiros, o candidato 
deve preencher, integralmen-
te, o formulário de inscrição, 
informando, inclusive, a data 
de seu nascimento, o número 
do seu documento de iden-
tidade e do seu Cadastro de 
Pessoa Física (CPF); gerar o 
formulário de inscrição na tela 
do computador e confirmar os 
dados informados; enviar, ele-
tronicamente, o formulário de 
inscrição devidamente preen-
chido; imprimir o boleto ban-
cário, referente à taxa de ins-
crição, no valor de R$ 50,00; e 
efetuar o pagamento do boleto 
em qualquer agência bancária 
até o dia 23 de julho.

O exame intelectual (pro-
vas escritas) será realizado 
como uma opção do Processo 
Seletivo Seriado 2013 (PSS-
2013) realizado pela Comis-
são Permanente do Vestibular 
(Coperve) da Universidade 
Federal da Paraíba. 

Conforme o edital, o cur-
so tem duração de três anos, 
em regime de dedicação ex-
clusiva, no Centro de Educa-
ção da Polícia Militar da Para-
íba. Ao final do curso, o cadete 
é declarado aspirante a oficial, 
podendo ser promovido até o 
posto de coronel BM.

sai resultado da segunda chamada 
do sistema de seleção unificada 

O Ministério da Educa-
ção (MEC) divulgou ontem o 
resultado da segunda chama-
da do Sistema de Seleção Uni-
ficada (SISU). Desta vez foram 
selecionados 893 candidatos 
paraibanos, que terão os dias 
17 e 18 deste mês, próximas 
terça-feira e quarta-feira para 
procurarem as universidades 
que oferecem este tipo de 
vaga no Estado. Para saber se 
foi classificado, o estudante 
terá que acessar o endereço 
www.sisu.mec.gov.br.

Foram selecionados na 
segunda chamada dois can-

didatos para estudar na Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB), 119 para a Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) e 772 para o Insti-
tuto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia (IFPB). 
Cada uma das universidades 
informará ao candidato sele-
cionado como será o sistema 
de matrícula.

No entanto, em caso de 
não ter sido selecionado, o 
estudante não pode perder 
as esperanças, pois eles te-
rão nova chance, basta fazer 
a adesão à lista de espera até 
a quinta-feira, dia 19. No caso 
de ser selecionado através da 
lista de espera, as universida-

des começarão a ser convoca-
das no dia 24 deste mês.

Nacionalmente foram 
oferecidas 30.548 vagas 
em instituições de ensino, 
sendo 1.188 delas na Paraí-
ba, distribuídas entre três 
instituições. O SISU regis-
trou 642.878 candidatos às 
30.548 vagas oferecidas em 
56 instituições de educação 
superior públicas de 21 uni-
dades da Federação. Foram 
feitas 1.245.437 inscrições 
— cada candidato poderia 
optar por até dois cursos. 

Caso tenha problemas 
para se matricular, deve en-
trar em contato com o MEC, 
pelo telefone 0800-616161.

educação

Alunos apoiam greve 
dos professores

Estudantes da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
ocuparam a reitoria da instituição, 
em apoio aos servidores que estão 
em greve. O objetivo dos alunos 
é pressionar a universidade para 
que o ponto dos grevistas não seja 
cortado pelo governo.

Os estudantes fizeram 
uma vigília na reitoria na noite 
da última quarta-feira e fizeram 
um protesto no local. Segundo 
Tadeu Alencar, que representa 
a UFRJ no Comando Nacional de 
Greve Estudantil, os alunos devem 
também participaram da reunião 
do Conselho Universitário, que 
ocorreu na manhã de quinta-feira 
passada.

Enquanto isso, os 
professores da UFRJ protestaram 
por melhores condições salariais, 
com intervenções artísticas 
em 12 monumentos do Rio de 
Janeiro. Entre as ações previstas 
pelos grevistas estão a leitura de 
poemas, apresentações musicais e 
performances perto de estátuas de 
artistas como Carlos Drummond de 
Andrade e Noel Rosa.

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Como fazer a inscrição 

lPreencher e imprimir a Ficha de Cadastro Individual, que estará disponível na Internet (www.prgco-
desc.ufpb.br) com antecedência mínima de 48 horas da data de início do cadastramento juntamente com 
as instruções de preenchimento.
lComparecer ao local de cadastramento – Térreo do prédio da Reitoria da UFPB, Cidade Universitária 
– bairro de Castelo Branco - João Pessoa – PB, no horário das 8h às 11h; das 14h às 17h, nos dias 17 
ou 18 de julho de 2012, portando a Ficha de Cadastro Individual devidamente preenchida, bem como a 
cópia autenticada de cada um dos seguintes documentos:
l Cédula de identidade (RG), Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; Certidão de nascimento ou de casa-
mento; 
l Comprovante de votação na eleição de 2011, no caso de brasileiros maiores de 18 anos, excetuados os 
casos previstos em lei;  Prova de quitação com o Serviço Militar para os brasileiros do sexo masculino 
maiores de 18 anos; Certificado de conclusão do Ensino Médio ou de curso equivalente, ou diploma de 
curso de graduação em curso superior.

Na uepb 

lAcesse o  endereço ca.uepb.edu.br/sisu
Documentos necessários: RG, CPF, Certidão de nascimento ou de casamento, Comprovante de vota-
ção na última eleição, no caso de brasileiro maiores de 18 anos, excetuados os casos previstos em lei, 
Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou curso equivalente, ou diploma de curso de graduação em 
curso Superior, Histórico Escolar do Ensino Médio, prova de quitação com o Serviço Militar para os 
brasileiros do sexo masculino maiores de 18 anos e duas fotos 3x4.

No ifpb

lAcesse o endereço www.ifpb.edu.br/
Para fazer a matrícula tem que levar os documentos previstos em edital até o Campus onde o candidato 
irá estudar

Lidiane Gonçalves
lidianevgn@gmail.com 
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Lixo não existe
Todos os resíduos sólidos são reaproveitados

Foto: Divulgação

A reciclagem de resíduos sólidos movi-
menta mais de R$ 12 bilhões por ano. 
Tudo que é descartado pode se trans-
formar em matéria-prima para a in-
dústria por meio de uma correta coleta 

seletiva do lixo.
Para o coordenador do Núcleo de Educação 

Ambiental do Prevfogo do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renová-
veis (Ibama), Genebaldo Freire, a coleta seletiva 
pressupõe um planejamento rigoroso e o contato 
com as cooperativas de catadores, para que todos 
saibam o que será aproveitado e qual será o enca-
minhamento adequado para vidros, pilhas, bate-
rias, plástico e metal.

“Em muitos lugares o processo está aconte-
cendo de uma forma natural, tanto que não usamos 
mais o termo lixo, porque é sinônimo do que não 
presta. Usamos resíduos sólidos, porque significa 
matéria-prima a ser reaproveitada. Lixo não existe.”

O interesse pela reciclagem de pneus e ele-
troetrônicos tem aumentado no país. O tempo mé-
dio de utilização de computadores e impressoras, 
por exemplo, é cinco anos. Para as geladeiras e os 
fogões, algumas empresas já se especializam na 
coleta, desmontagem e encaminhamento para as 
usinas de reciclagem.

A coordenadora de Consumo Sustentável do 
Ministério do Meio Ambiente, Fernanda Daltro, diz 
que este é um dos pontos que está sendo discuti-
do com os setores envolvidos. “Nós temos alguns 
programas voluntários, como o das operadoras de 
celulares. Estamos pensando em mecanismos de 
comunicação para o consumidor saber onde deve 
devolver os aparelhos e equipamentos.”

Para Severino Lima Júnior, do Movimento 
Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, é 
possível ganhar dinheiro com o material reciclado 
embora existam alguns problemas. “As cooperati-
vas bem organizadas conseguem um bom preço. No 
Nordeste, por exemplo, tem poucas indústrias e por 
isso a garrafa pet é vendida a R$ 0,80. Em São Paulo 
o preço é R$ 1,30.”

Um estudo feito pelo Compromisso Empre-
sarial para Reciclagem (Cempre) mostra que o 
ganho médio do catador é 1,5 salário mínimo nas 
regiões Sudeste e Sul e um salário mínimo nas de-
mais regiões.

Joel Carneiro é catador há 20 anos e trabalha 
no Aterro Sanitário de Brasília. Segundo ele, dá para 
viver de reciclagem. Carneiro também faz parte de 
uma cooperativa, o que tem facilitado e proporcio-
nado parcerias com o empresariado.

Atualmente é possível transformar até o re-
síduo hospitalar. O Hospital Instituto de Medicina 
e Cirurgia do Paraná instalou um equipamento, o 
Newster 10, que trata os resíduos através de tritura-
ção e esterilização. Depois de meia hora em funcio-
namento , e de um resfriamento feito com a ajuda de 
água, os resíduos saem prontos para voltar à nature-
za sem comprometer o meio ambiente.

“Estamos facilitando a estrutura hospitalar”, 
explica o médico José Lazarotto de Mello  e Souza. 
A máquina transforma em lixo comum os materiais 
para diálise, como placas e tubos, e até mesmo os de 
laboratório, como caixas para cultura de micróbios. Garrafas pet são utilizadas para cultivo de hortaliças; ano passado o país produziu mais de 532 mil toneladas de lixo desse recipiente que leva 400 anos para se degradar

Garrafa pet X movimento social
Movimentos sociais, orga-

nizações não-governamentais e 
entidades públicas, em todo o 
país, sempre estão em estado 
de alerta quanto ao consumo 
consciente de embalagens tipo 
pet  a fim de alertar para os ris-
cos do uso indiscriminado desse 
material em embalagens indus-
triais e de sua liberação no meio 
ambiente.

O objetivo da mobilização é  
conscientizar a população sobre 
os riscos ao meio ambiente cau-
sados pelo consumo desenfrea-
do de produtos com embalagens 

do tipo pet.
Os hábitos do dia a dia em rela-

ção ao consumo de bebidas em gar-
rafa pet tem aumentado de forma 
assustadora nos últimos anos.

 Apesar de haver reciclagem, 
ainda há uma grande quantidade que 
é jogada diretamente no meio am-
biente.Atualmente, 53% desse ma-
terial é reciclado, porém, houve um 
aumento significativo de produção 
industrial utilizando as embalagens 
do tipo pet no Brasil.

 Novaes destacou que o Brasil 
produziu, ano passado, mais de 532 
mil toneladas de lixo de garrafas do 

tipo pet e liberou no meio ambiente 
pelo menos 300 mil toneladas

A engenheira Adriana Filipetto, 
diretora do Aterro Sanitário de Nova 
Iguaçu vem contribuindo com movimen-
tos sociais para compartilhar a experi-
ência de tratamento de resíduos para a 
geração de energia limpa.

 Ela defende que o lixo deve 
ser pensado de forma integrada.”No 
aterro de Nova Iguaçu a gente deixa 
de emitir o gás oriundo da decom-
posição do lixo para transformá-lo 
em energia limpa. O objetivo é tentar 
pensar a solução para o problema 
do lixo e o saneamento ambiental 

de forma integrada. Normalmente 
se discutem soluções isoladas e a 
questão do pet é um dos principais 
problemas.”O aterro bioenergético 
de Nova Iguaçu foi o primeiro pro-
jeto reconhecido pelo Protocolo de 
Quioto, em 2004, por transformar 
o gás em energia limpa e contribuir 
para o desenvolvimento sustentável 
da região.

O problema da garrafa pet é 
que ela demora cerca de 400 anos 
para se degradar no meio ambien-
te. Embora possam ser recicladas, 
esta reciclagem não acompanhou a 
produção das garrafas, gerando um 

problema ambiental na medida 
em que surgem poluindo matas, 
rios e córregos.

O Brasil começou a utilizar 
as embalagens pet no final da 
década de 80. Na época, muitos 
acreditavam ser uma boa ideia, 
já que consideravam anti-higiê-
nicas as garrafas de vidro, mes-
mo que fossem lavadas pelas 
fábricas e higienizadas. Assim 
começou o furor dos materiais 
recicláveis em detrimento aos 
retornáveis, à antiga garrafa de 
vidro, e que mudaram totalmen-
te o mercado de bebidas.



Caminhos do Frio

A PRESIDENTE do Fórum Regional de Turismo 
Sustentável do Brejo paraibano, Vânia Ferreira 
da Silva Galdino, avisando sobre o adiamento do 
início da versão 2012 do Caminhos do Frio - Rota 
Cultural, que seria nesta segunda-feira e que agora 
começará no próximo dia 23.

Na programação, a cidade de Bananeiras vai 
ser a primeira a sediar o evento, seguida de Ser-
raria, Pilões, Areia, Alagoa Grande, finalizando em 
Alagoa Nova no dia 2 de setembro.

FOTO: Goretti Zenaide

Viagem a Campina

UMA PAISAGEM DESLUMBRANTE e ambiente to-
talmente integrado à natureza é o restaurante IS Risto, 
localizado na entrada de Campina Grande, onde a comitiva 
pessoense, comandada por Roberta Aquino, foi homena-
gear a empresária campinense Laudicéia Aguiar pelo seu 
aniversário. 

O almoço, onde também participaram socialites cam-
pinenses, foi recheado com música ao piano e “canjas” das 
cantoras Maria José Barbosa e Conceição Imperiano. No para-
béns, um minidiscurso de Estelita Cardoso sobre Laudicéia e o 
significativo trabalho social que ela desenvolve na Fundação 
Suellen Carolini e também o convite de Roberta Aquino para 
que ela seja a Rainha do Carnaval das Mulheres de 2013.

A excursão, no micro-ônibus da Bela Vista, foi das mais 
agradáveis, com passagens também para compras na Place 
e na Via Aezza, onde todas fizeram a festa nos sapatos 
e bolsas. E, como não poderia deixar de ser, já que mulher 
adora um shopping, uma passadinha no final no Boulevard, 
que está com sua promoção de inverno.

Ver Brasil
A FUNESC  inicia hoje a segunda etapa do 

Projeto “Ver Brasil”, onde o foco será o gênero docu-
mentário, evidenciando a produção brasileira. A nova 
temporada será aberta com “Patativa do Assaré: Ave 
Poesia”, de Rosenberg Cariry e o curta “Profetas da 
Chuva e da Esperança”, de Márcia Paraíso. 

As sessões gratuitas acontecem no Espa-
ço Cine Digital aos sábados e domingos, às 19h.

Campinenses que recepcionaram as pessoenses: Zui Sales, Estelita 
Cardoso, Leda Figueiredo, Laudicéia Aguiar e Maria do Carmo Figueiredo

Parte da animada comitiva pessoense que foi prestigiar Laudidéia Aguiar no aprazível restaruante 
IS Risto, em Campina Grande.

FOTO:G oreti Zenaide

Executiva Eliane Andrade 
Neves Baptista, Sras. 
Joventina Lacerda de 
Oliveira, Sofia Freitas e 
Vera Lúcia Franca, em-
presários, Roberto Ho-
norato Torres,  Leonardo 
Carvalho, Antônio Moita 
e Chrys Vilhena, arqui-
teta Thelma Ramalho, 
professor José Enoch, 
médico Carlos Candeia e 
boxeador Mesquita.

FOTO: Goretti Zenaide
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Uma das melhores coisas 
quando a gente envelhece 
é que tudo aquilo que você 
queria comprar e não podia, 
você já não quer mais”

“Se você é temeroso em 
relação à idade, ele se 
mostrará mais. A vida não 
acaba aos trinta. Idade é 
só um número”

S. BROWN JEANNE MOREAU

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   O médico paraibano, Marcelo 
Queiroga, atualmente presidente da 
Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, 
sediada em São Paulo divulgando a 
campanha "Coração Alerta", que faz em 
parceria com a Sociedade Brasileira de 
Cardiologia.

   No Brasil, 100 mil pessoas 
morrem a cada ano de infarto do 
miocárdio e a campanha mostra 
que o infarto, hoje em dia,  não 
escolhe idade nem sexo.

Zum Zum Zum
   Vem aí mais uma edição do Show das Mulheres promovido por Gracinha Telles 
no restaurante Panorâmico do Clube Cabo Branco. Será no próximo dia 20, tendo como 
convidadas as cantoras Renata Arruda, Fabíola Lira e Soraia Bandeira.

   O artista plástico Tito Lobo vai abrir exposição no dia 11 de agosto na 
Galeria Gamela de Tambaú. 

   Para quem gosta de dançar, o  restaurante  Panorâmico do Esporte Clube Cabo 
Branco, vai ser animado  na noite de hoje pelo grupo musical Puro Charme.

Em cima de uma rocha: Walmirinha, Nídia, Zui, Patrícia, Edna, Carla, 
Evelyn, Laudicéia, Conceição, Wilma, Stella, Socorro e Maria

Transparência
O SERVIÇO DE INFORMAÇÃO ao Cidadão do TRT/

PB, instituído recentemente pelo desembargador Paulo 
Américo Maia Filho, vai permitir que todos tenham aces-
so, via internet, às ações daquele tribunal, inclusive e 
até informações sobre salários dos desembargadores, 
magistrados e servidores da Justiça do Trabalho. O ser-
viço deverá começar a funcionar até o próximo dia 20.

FOTO: Dalva Rocha

Eliane Andrade Neves Baptista é a aniversariante de hoje

Mérito jornalístico
A ASSEMBLEIA Legislativa da Paraíba 

vai conceder no próximo dia 24 a Medalha do 
Mérito Jornalístico à presidente da API, Marcela 
Sitônio. A propositura foi do presidente da Casa, 
deputado Ricardo Marcelo.

Emergências odontológicas
O CONSELHO REGIONAL  de Odontologia, presidido 

por Abraão Alves de Oliveira, está promovendo ontem e 
hoje o curso “Emergências em Clínica Odontológica”. O 
ministrante é o professor e escritor paulista Ivan Hai-
damus Sodré Marques.

   Já o  restaurante Mediterrâneo, de Ricardo Lyra e localizado em Tambaú, 
está em  obras de reformas que devem terminar em menos de um  mês. 

FOTO: Goretti Zenaide

Estimados Roberto Honorato e Lisiane Claudino Honorato, ele está 
hoje aniversariando

Bazar solidário

A GRIFE MMartan vai promover um bazar com 50% de 
descontos em suas peças em benefício da construção da 
Paróquia de Sant´Ana e São Joaquim, localizada no bairro 
do Pedro Gondim, nesta Capital. O evento está programado 
para a segunda quinzena de agosto.

Poesia do Cariri
FOI LANÇADO  ontem 

na Estação Cabo Branco, 
o livro Cantos do Cariri. A 
obra foi organizada por 
Evaldo Costa e reúne mais 
de 200 poemas vence-
dores do concurso de 
Poesia Cante o Cariri.

Obra-Prima
A MOSTRA OBRA- 

PRIMA apresenta hoje, às 
16h,  no Estacine Cult, na 
Estação Cabo Branco, o 
filme Rumo ao Paraíso, diri-
gido por Mario Andreacchio 
sobre a história do pintor 
Paul Gauguin. Será às 16h.

   Um exame na Nova Diagnóstico, realizado ontem por Priscilla Almeida, 
confirmou que vou ser avó de uma menina!

Leilão
A JUSTIÇA FE-

DERAL na Paraíba 
realiza nesta segun-
da-feira, a partir das 
9h no auditório de 
sua sede, em João 
Pessoa, a 2a. Praça 
do Leilão Judicial.

Os interessa-
dos poderão par-
ticipar através de 
lances eletrônicos 
onde estarão sendo 
oferecidos veícu-
los, terrenos, apar-
tamentos, imóveis 
comerciais, entre 
outros bens.
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Defesa Civil monitora áreas em JP
chuvas na capital

alunas são acusadas 
de contaminar água 
de escola em sousa

página 15

apesar da baixa 
intensidade, várias 
ruas ficaram alagadas

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

As chuvas que caíram 
nas últimas 24 horas na 
grande João Pessoa foram 
consideradas pela Defesa 
Civil da Capital como finas 
e não trouxeram maiores 
problemas nas 31 áreas 
de risco monitoradas pelo 
órgão, conforme admitiu 
o coordenador Francisco 
Noé Estrela. Apesar disso, 
os técnicos ficaram em es-
tado de alerta e até com-
pareceram em algumas 
comunidades, a exemplo 
de Mumbaba, no Distrito 
Industrial, quando se reu-
niram com moradores. Lá, 
duas casas foram vistoria-
das, por se encontrarem ás 
margens de um córrego.

No entanto, algumas 
ruas ficaram com excesso 
de água, dificultando o trá-
fego de pedestre e veículos. 
Na ladeira entre os conjun-
tos residenciais Mangabei-
ra e Valentina Figueiredo, 
no litoral sul da Capital, os 
motoristas tiveram dificul-
dades para atravessar com 
seus automóveis, o mesmo 
ocorrendo no Varadouro, 
a poucos metros da Com-
panhia Brasileira de Trens 
Urbanos (CBTU), por trás 
do Terminal Rodoviário de 
Passageiro.

Na comunidade Timbó, 
no conjunto dos Bancários, 
uma das 31 áreas de risco 
monitoradas pela Defesa 
Civil, os moradores ficaram 
atentos sobre um possível 
desabamento de barreira, 

O superintende 
de a união, Fernando 
Moura, convidou, on-
tem, o ex-superinten-
dente Zélio Marques 
para integrar a “comis-
são de notáveis” que 
vai contribuir para a 
recomposição da histó-
ria do jornal. Para isso, 
está conversando com 
ex-dirigentes da em-
presa, a fim de fazer 
um levantamento de 
documentos, fotos, en-
tre outros, que possam 
contribuir para edição 
de uma publicação ou 
documentário que fará 
um resgate histórico do 
jornal, em comemora-
ção aos seus 120 anos, 
que serão completados 
em fevereiro de 2013.

Durante a conver-
sa com o jornalista Fer-
nando Moura, em seu 
gabinete, o ex-dirigen-
te de a união, ao agra-
decer o convite, elo-
giou a iniciativa e disse 
que se sentia honrado 
em poder “voltar a 
casa”. Ele comentou 
que essa também era 
uma forma dos ex-dire-
tores repassarem suas 
experiências para o 
atual superintendente.

Após ouvir uma 
breve explanação de 
Fernando Moura sobre 
o projeto de comemo-
ração dos 120 anos de 
a união, Zélio Marques 
lembrou que na sua 
gestão foram come-
morados os 500 anos 
do descobrimento do 
Brasil com a edição de 
várias publicações. E 
comentou que foi sob 
sua direção o início da 
publicação de uma sé-
rie de plaquetes sobre 
os homens que fizeram 
história na Paraíba em 
várias áreas, intituladas 
“Nomes do Século”. 

Fernando Moura 
agradeceu o empenho 
de Zélio Marques em 
participar do projeto 
e ressaltou que quem 
passou pelo jornal pos-
sui um apego inexplicá-
vel a ele. “Não se con-
segue esquecer nem se 
desapegar deste jornal, 
que é um órgão cultu-
ral, de divulgação e de 
registro da história”, 
enfatizou.

Zélio Marques 
vai se juntar 
aos “notáveis”

120 anOs

Foto: Marcos Russo

Foto: Ortilo antônio

Zélio elogia iniciativa

o que ocorreu em outras si-
tuações. No local, diversas 
casas foram interditadas pela 
Defesa Civil, por se encon-
trarem próximas a enormes 
barreiras. Na BR-230, na 
altura do Conjunto Castelo 
Branco, outra barreira cha-
ma a atenção de quem por 
lá passa. Coberta sob uma 
enorme lona preta, a mesma 
vem causando preocupação. 
Parte da rodovia, ainda em 
sua margem, está sob sina-
lização de vários tambores 

colocados, segundo a Polícia 
Rodoviária Federal, por fun-
cionários do Departamento 
Nacional de Infraestrutura e 

Transporte (Dnit).
“A Defesa Municipal de 

João Pessoa está operando 
em todos os bairros, prefe-
rencialmente nas áreas de 
risco aonde já vem monito-
rando. Caso haja a necessi-
dade de uma ação mais efe-
tiva, estamos prontos para 
atender, mas, por enquanto, 
isto não foi necessário”, dis-
se Francisco Noé Estrela, 
coordenador. Em relação às 
residências localizadas na 
comunidade Mumbaba.

Ele firmou que “será feito 
um relatório e encaminhado 
às secretarias competentes, 
uma vez que, as reclamações 
dos moradores dizem res-
peito à degradação do meio 
ambiente, em especial, ao 
córrego existente no local”. 
A chuva deixou o trânsito 
lento na Capital, principal-
mente no Centro da cidade. 
Motoristas tiveram que re-
duzir a velocidade dos ve-
ículos no sentido de evitar 
acidentes

Pedro André Sobrinho, 
36 anos, natural de Campi-
na Grande, sua irmã, Seve-
rina Andrea dos Santos, seu 
sobrinho Lucena André dos 
Santos, de nove anos, mais 
o cunhado conhecido por 
Nino e outras seis pessoas 
vindas de diversos bairros 
da Capital, além de três ca-
chorros e oito gatos, estão 
morando há cerca de cinco 
meses embaixo da marqui-
se do Estádio Almeidão, no 
Bairro do Cristo, em João 
Pessoa. Todos eles são ca-
tadores de lixo e afirmaram 
que só deixam a nova mo-
radia, onde conseguiram 
instalar duas barracas para 
dormir, se algum governan-
te conseguir um abrigo ou 
alguma casa para eles.

O gerente do Almeidão, 
Haroldo Navarro, disse que 
já esteve conversando com 
as pessoas que acamparam 
na marquise do estádio, 
mas adiantou que todos 
eles estão irredutíveis e 
disseram que só saem de lá 
quando forem beneficiados 
com alguma casa ou abrigo. 
Haroldo disse que sozinho 
não pode tirar o pessoal 

que acampou no Almei-
dão, porém afirmou que já 
comunicou o fato a Defesa 
Civil e espera que o órgão 
tome uma atitude.

Pedro André disse que 
ele e sua família chega-
ram ao local apenas com 
as roupas do corpo, mas 
já dispõem de dois sofás, 
dois colchões, um armá-
rio, e um fogão improvisa-
do com tijolos, uma grelha 
e madeira para cozinhar o 
feijão. Ele revelou que as 
necessidades fisiológicas 
são feitas em sacos plásti-
cos e jogados em uma boca 
de lobo que fica ao lado do 
terminal do ponto de ôni-
bus do Cristo. Todos eles 
participam do trabalho de 
catadores de produtos para 
reciclagem e avisaram que 
só deixam o local, quando 
o poder público oferecer 
algum local digno para eles 
morarem.

Sedes
A reportagem entrou 

ontem em contato com a 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Social que não tinha 
conhecimento da situação 

Catadores de lixo fixam residência 
embaixo da marquise do Almeidão

seM-tetOs

da família que está morando 
embaixo da marquise do Es-
tádio Almeidão. Na oportuni-
dade, o setor de organização 
comunitária ficou de enviar 
uma agente social ao local, 
na próxima segunda-feira, 

para fazer o levantamento 
dos novos moradores do Al-
meidão. Eles querem saber 
realmente de onde vieram, se 
eles trabalham, se tem paren-
tes, porque estão acampados 
ali, para em seguida, se for o 

caso, encaminhá-los para o 
serviço de auxílio moradia. 
A coordenadoria da Defesa 
Civil, também foi contatada 
sobre a questão e afirmou 
que esse tipo de situação é 
prioridade da Sedes.

Os catadores afirmam que só vão deixar o local se conseguirem algum abrigo ou casa para morar

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Na BR-230, na altura do Conjunto Castelo Branco, uma lona foi colocada sobre a barreira para tentar reduzir a umidade do solo

“João Pessoa 
tem 31 áreas 
consideradas 
de risco

Foto: Ortilo antônio
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Provas do concurso do Trauma são
adiadas e inscrições serão reabertas

OPORTUNIDADE DE EMPREGO

As provas do processo 
de seleção para as 57 vagas 
oferecidas pelo Hospital de 
Emergência e Trauma Se-
nador Humberto Lucena, 
em João Pessoa, que seriam 
realizadas hoje, foram adia-
das e as inscrições serão 
reabertas. As avaliações do 
processo seletivo foram re-
marcadas para o próximo 
dia 22. 

A direção do hospital 
informou que, na próxima 
segunda e terça-feira, as 
inscrições serão reabertas. 
No total, 2.299 candidatos 
se inscreveram até agora 
para o concurso. 

A data de realização 
das provas do concurso pú-
blico será anunciada nos 
próximos dias pela direção 
do hospital, após a avalia-
ção do processo seletivo. 

Os aprovados no con-
curso serão contratados pela 

No concurso, se inscreveram
2.299 candidatos e estão 
sendo oferecidas 57 vagas

Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT sem prejuí-
zo das normas oriundas da 
convenção ou acordo coleti-
vo da categoria profissional 
do contratado ou exceções 
previstas nos contratos de 
gestão. 

As vagas são para os car-
gos de fisioterapeuta, enfer-
meiro, psicólogo, assistente 
social, nutricionista, farma-
cêutico, técnico em enferma-
gem e radiologia. 

De acordo com o supe-
rintendente da Cruz Verme-
lha Brasileira, Saulo Esteves, 
os candidatos selecionados 
serão contratados por um 
período de experiência, com 
prazo de 45 dias, com uma 
única prorrogação, sendo 
que nos cinco dias antece-
dentes ao final de cada etapa 
será avaliado o desempenho 
do empregado por sua che-
fia imediata e o setor de re-
cursos humanos. 

Saulo Esteves informou 
que os empregados contra-
tados pela Cruz Vermelha 
Brasileira não serão conside-
rados funcionários públicos.

O Centro de Vigilância 
Ambiental e Zoonoses de 
João Pessoa recebe por dia 
cerca de 20 animais, entre 
cães e gatos. Desse total, 
25% vão para adoção e 
os outros 75% são enca-
minhados para eutanásia, 
por serem violentos ou não 
apresentarem bom estado 
de saúde. Na última feira 
de adoção, 73 animais en-
contraram um novo lar. 

Dos 70 animais colo-
cados para adoção ontem 
pelo Centro de Vigilância 
Ambiental e Zoonoses do 
município de João Pessoa, 
na terceira feira de adoção 
do ano, 60 animais  (35 cães 
e 25 gatos) ganharam novo 
lar, com seus novos donos. 
Segundo a chefe da sessão 
de Controle de Vetores 
do Centro, Nara Arruda, 
os paraibanos geralmente 

p r o c u r a m 
mais cães do 
que gatos, 
mas quan-
do chegam 
na feira e 
c o m e ç a m 
a olhar os 
g a t i n h o s 
acabam sen-
do atraídos 
pela beleza dos felinos. 
Ontem, estavam em expo-
sição para adoção animais 
de várias faixas etárias, 
porte e pelagem. 

Na feira realizada 
pelo Centro de Zoonoses, 
um cão que chamou mui-
ta atenção do público foi 
uma cadelinha que tinha 
apenas três patas. O tem-
po todo ela ficava em ati-
vidade se mexendo dentro 
da gaiola observando o 
movimento das pessoas, 
enquanto que a maioria 
dos outros ficavam deita-
dos ou mesmo dormindo 

a espera de 
um novo 
lar.

A 
m a i o r i a 
dos ani-
mais colo-
cados na 
feira para 
adoção fo-
ram encon-

trados em vias públicas 
pelos técnicos do Centro 
de Zoonoses. Para ado-
ção a pessoa tinha que ser 
maior de idade, mostrar 
a identidade e um com-
provante de residência, 
além de assinar um termo 
de responsabilidade se 
comprometendo a cuidar 
do animal, oferecendo a 
ele alimentação, carinho, 
abrigo e cuidados veteri-
nários. 

Nara Arruda informou 
também que os animais 
colocados para adoção 
passaram por um perío-

do de observação a fim 
de saber se apresentavam 
algum risco para a saúde 
pública. E antes de serem 
colocados em exposição, 
todos foram testados para 
leishmaniose visceral, va-
cinados contra raiva e 
no momento da adoção, 
eram vermifugados.

O casal Gilson e Re-
nata Cruz, que residem 
no bairro de Mangabeira 
I, em João Pessoa, adota-
ram ontem uma cadelinha 
de apenas dois meses. Eles 
disseram já ter um cão em 
casa, mas precisavam de 
uma cadelinha que ficará 
aos cuidados do filho de-
les de apenas dez anos. 
Lá mesmo eles batizaram 
a cadelinha de Penélope 
Charmosa.  

O Centro de Vigilância 
Ambiental e Zoonoses está 
localizado na Av. Walfredo 
Macedo Brandão, 100 – no 
conjunto dos Bancários

Centro promove feira de doação 
e 60 animais ganham novos lares

NA CAPITAL

Centro recebe 
20 animais por 
dias, entre cães 
e gatos

O Centro de Vigilância Ambiental e Zoonoses realizou ontem uma feira de doação com 70 animais, entre cães e gatos

A direção do Hospital de Trauma Senador Humberto Lucena informou que o local das provas será anunciado nos próximos dias

Foto: Ortilo Antônio

A Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Seinfra) 
intensificou ontem as ações 
de limpeza e desobstrução 
de galerias pluviais. Tam-
bém realiza intervenções 
utilizando bombas de suc-
ção para a desobstrução de 
pontos de alagamento. Além 
disso, nos últimos dias, a 
Seinfra tem desobstruído 
pontos de lançamento (des-
tino final das galerias plu-
viais) no Rio Sanhauá.

As ações preventivas 
tiveram a finalidade de evi-
tar o aumento do volume 
de água da lagoa do Parque 
Sólon de Lucena, no Centro, 
e seu consequente transbor-

damento, bem como o alaga-
mento na Avenida Sanhauá, 
onde se localiza a Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos 
(CBTU). Segundo a diretora 
de Manutenção da Seinfra, 
Vânia Franca, o serviço foi 
feito manualmente e durou 
mais de uma semana, devido 
ao pouco espaço para o uso 
de maquinário.

Outra ação com a mes-
ma finalidade está em 
execução na lagoa, nas 
proximidades da Rua De-
sembargador Souto Maior. 
No local, a galeria de águas 
pluviais, que é de alvenaria, 
está sendo substituída por 
outra, tubular. 

O Fórum Regional de 
Mangabeira passou a contar 
com mais uma unidade judi-
ciária. É que foi inaugurado 
1º Juizado Especial Misto, que 
atenderá a demanda das áreas 
cível e criminal nas ações com 
valores inferiores a 40 salários 
mínimos. 

A solenidade de inaugu-
ração aconteceu na manhã 
de ontem e contou com a pre-
sença de várias autoridades, 
dentre elas, os presidentes do 
Tribunal de Justiça da Paraí-
ba, desembargador Abraham 
Lincoln da Cunha Ramos, e da 
Associação Nacional dos Ma-
gistrados Estaduais, juiz Antô-
nio Sbano, e o representante 
da OAB/PB, Odon Bezerra. O 
fórum abrange vinte bairros de 
João Pessoa.

Conforme explicou o di-

retor do Fórum Regional de 
Mangabeira, juiz Manoel Gon-
çalves Abrantes, a instalação 
do novo juizado é importante 
para atender a uma grande 
demanda existente na região, 
devido ao número de habitan-
tes, cerca de 270 mil. 

Para o presidente do TJPB, 
desembargador Abraham Lin-
coln, com a instalação do 1º 
Juizado Especial Misto de Man-
gabeira, além das  salas insta-
ladas no Fórum Criminal e a 
posse dos novos juízes haverá 
um avanço muito importante 
no que diz respeito à celerida-
de na prestação jurisdicional. 
O presidente exaltou também 
que em breve estarão sendo 
inaugurados mais dois juiza-
dos especiais na Capital e que 
outros serão instalados nas de-
mais Comarcas do Estado.

Seinfra realiza limpeza
de galerias pluviais de JP 

TJ inaugura um novo
Juizado Especial Misto

AÇÕES PREVENTIVAS

EM MANGAbEIRA

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Foto: Evandro Pereira
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Cerca de 78 mil 
agricultores familiares 
dos 195 municípios pa-
raibanos em estado de 
emergência serão bene-
ficiados, a partir da pró-
xima quarta-feira (18), 
com o Bolsa Estiagem do 
Governo Federal. Cada 
família beneficiada rece-
berá, até novembro, R$ 
400 divididos em cinco 
parcelas mensais de R$ 
80, de acordo com o úl-
timo número do Cartão 
Cidadão.

De acordo com 
Giucélia Figueiredo, 
delegada federal do 
Ministério do Desenvol-
vimento Agrário (MDA) 
na Paraíba, os bene-
ficiários do Programa 
Bolsa Família (PBF) que 
tiverem direito a mais 
esse benefício serão co-
municados via extrato e 
receberão os dois bene-
fícios ao mesmo tempo. 
Os demais beneficiários 
receberão com o cartão 
cidadão, nos canais de 

atendimento da Caixa 
Econômica Federal, de 
acordo com o calendá-
rio do PBF. 

“A liberação desses 
recursos emergenciais 
vem reafirmar, mais 
uma vez, o compromis-
so da presidente Dilma 
em fazer com que os be-
nefícios que visam ame-
nizar os efeitos da es-
tiagem para o pequeno 
agricultor cheguem na 
época certa”, afirmou 
Giucélia Figueiredo. 

Bolsa Estiagem beneficia 78 mil 
agricultores de 195 municípios

Produtor deve apresentar Cartão Cidadão

EM ESTADO DE EMERGÊNCIA

Cada família beneficiada receberá, até novembro, R$ 400 divididos em cinco parcelas mensais

Docas apresenta plano de 
desenvolvimento do porto

Levantamento histórico

Alunas contaminam água de escola
ExEmPlo na TV

Quatro adolescentes foram 
detidas. Funcionários e
estudantes passaram mal

Sousa - O destacamento 
da Polícia Militar da cidade 
de Vieirópolis, 24 km distan-
te de Sousa, Alto Sertão da 
Paraíba, conduziu até a dele-
gacia distrital em Sousa qua-
tro adolescentes acusadas de 
contaminarem fonte de água 
de uma escola da rede muni-
cipal de ensino na tarde da 
última quinta-feira, 12, com 
medicamento que afetou 
dois servidores da unidade 
escolar.

A direção da escola acio-
nou a polícia e comunicou 
que quatro adolescentes en-
tre 12 e 14 anos diluíram em 
um copo 18 comprimidos de 
Dramin e misturaram com a 
água do bebedouro que ser-
ve aos alunos e funcionários 
da escola. Um dos efeitos co-
laterais do remédio é a sono-
lência apresentada pelos pa-
cientes pouco tempo depois 
da ingestão.

Após ingerirem a água, 
dois funcionários e alguns 

alunos passaram mal e foram 
atendidos em um posto mé-
dico da localidade.

O vigilante Edjanílson 
Antunes Vieira e a secreta-
ria Michele Lopes Moreira, 
23 anos, sofreram com uma 
forte vertigem e só recobra-
ram a consciência depois do 
atendimento médico em uma 
unidade básica de saúde nas 
proximidades da escola.

Alunos da escola tam-
bém sentiram os mesmo sin-
tomas e foram encaminhados 
para o devido atendimento.

A guarnição da Polícia 
Militar da cidade de Vieiró-
polis acionou o Conselho Tu-
telar dos Direitos da Criança 
e do Adolescente e os pais 
das alunas. Em seguida as 
quatro adolescentes foram 
encaminhadas para a dele-
gacia distrital no Bairro da 
Estação na cidade de Sousa.

Durante depoimento as 
estudantes confessaram ao 
delegado plantonista que es-
tavam planejando o fato há 
vários dias e se inspiraram 
na telenovela mexicana “Re-
beldes” que é  exibida nacio-
nalmente por uma rede de 
televisão. Após o depoimen-
to as quatro alunas foram li-
beradas.

George Wagner
georgewagner1@gmail.com

Para ter direito à 
Bolsa Estiagem ou Au-
xílio Emergencial, a fa-
mília deve atender os 
seguintes requisitos: re-
sidir em município em 
situação de emergência 
ou estado de calamida-
de pública, reconhecido 
pelo Poder Executivo 
Federal entre janeiro 
e outubro de 2012; ser 
agricultor familiar com 
Declaração de Aptidão 
ao Pronaf (Programa 
Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura 
Familiar) – DAP; possuir 
renda mensal média de 
até dois salários míni-
mos; estar cadastrado 
no Cadastro Único para 
Programas Sociais do 
Governo Federal e não 
ter aderido ao Garantia 
Safra 2011/2012.

O Cartão Cidadão 
dos que ainda não são 
atendidos por benefí-

cios federais será en-
viado ao endereço ca-
dastrado na DAP, para 
efetuar os saques nos 
canais de atendimento 
da Caixa Econômica Fe-
deral. Caso não tenha 
recebido o cartão, o ci-
dadão deve entrar em 
contato com a agência 
mais próxima.

Se cumprir todos 
os requisitos, possua 
algum cartão de be-
nefício do Governo Fe-
deral e seu nome não 
constar na folha de pa-
gamento junto à Cai-
xa, o cidadão deve ve-
rificar e atualizar seu 
cadastro no Cadastro 
Único para Programas 
Sociais e/ou verificar a 
situação da sua DAP.

Seleção
Cabe ao MDA gerar 

a lista de famílias com 
perfil para receberem o 

Bolsa Estiagem nos mu-
nicípios em estado de 
calamidade pública ou 
situação de emergência 
identificados pelo Mi-
nistério da Integração 
e enviar a relação ao 
Ministério do Desenvol-
vimento Social (MDS) 
para o cruzamento com 
a base de dados do Ca-
dastro Único e a Folha 
de Pagamentos do Pro-
grama Bolsa Família.

O MDA também 
é responsável pela se-
leção das famílias que 
serão beneficiadas pelo 
auxílio e pela criação da 
folha de pagamentos.

“Colocamos toda a 
equipe do MDA à dis-
posição das Prefeituras 
Municipais para que os 
gestores possam tirar 
quaisquer dúvidas sobre 
a liberação deste auxílio 
emergencial”, disse Giu-
célia Figueiredo.

FoToS: arquivo

A Companhia Docas da 
Paraíba apresentou ontem o 
Plano de Desenvolvimento 
e Zoneamento (PDZ) 2012, 
referente ao Porto de Cabe-
delo. O levantamento e suas 
indicações foram comparti-
lhados durante reunião com 
o Conselho de Autoridade 
Portuária (CAP) e candidatos 
à Prefeitura Municipal de Ca-
bedelo, no setor administra-
tivo do porto. Após avaliação 
do CAP, o plano será remetido 
à Agência Nacional de Trans-
portes Aquaviários (Antaq) 
e à Secretaria dos Portos, do 
Governo Federal.

O PDZ 2012 foi desenvol-
vido pela própria Companhia 
Docas e atualiza e complemen-
ta o plano anterior, de 2008. 
De acordo com a assessora de 
planejamento da Companhia, 
Indira Toscano Brandão – res-
ponsável pela elaboração do 
plano -, o levantamento trata-
-se de um projeto macro, que 
contempla diversas análises 
sobre o porto e sobre Cabedelo, 
desde acessos, questões maríti-
mas, energia e saneamento, até 
movimentação de cargas e pro-
jetos futuros.

“A ideia é entender as si-
tuações que envolvem o porto 
e sugerir melhorias para que 
tanto ele quanto a cidade se 
desenvolvam. A questão do zo-
neamento é pensar justamen-
te como o porto se comporta 
perante Cabedelo, tendo em 
vista que é uma cidade que 
cresceu em torno dele. Logo, 
precisa existir uma interação 
muito grande entre o porto e o 
município”, explicou.

De acordo com o presi-
dente da Companhia Docas 
da Paraíba, Wilbur Holmes 
Jácome, a reunião com o con-
selho e os candidatos a prefei-
to de Cabedelo teve o intuito 
de pensar no crescimento do 
porto e da cidade. “O plano 
nos dá suporte para pensar-
mos no desenvolvimento do 
município tomando por base 
a economia gerada pelo por-
to. A expansão da cidade, ten-
do como diretriz um plano 
diretor, deve ter sinergia com 
a atividade e a presença do 
porto. Então, buscamos esse 
comprometimento de todos 
para o futuro, para que nin-
guém olhe para o município 
de forma errônea”, destacou.

O PDZ 2012 do Porto de 
Cabedelo foi elaborado ao 
longo de um ano durante as 
reuniões do CAP. Além de to-
mar por base o Plano de 2008, 
Indira Toscano disse que pre-
cisou fazer diversos levanta-
mentos administrativos, histó-
ricos, técnicos e burocráticos, 
para alcançar o diagnóstico 
completo da atual situação do 
porto. “Chegamos a levantar 
toda a movimentação de carga 
do porto, desde 1960; realiza-
mos topografia para delimitar 
a área real ocupada por ele; e 
confrontamos fotos antigas e 
atuais da cidade, para mostrar 
como a comunidade está cres-
cendo no entorno do porto”.

Além do diagnóstico, o 
plano também sugere me-
lhorias, como a viabilização 
de trânsito na envoltoria do 
porto para melhorar o tráfego 
de veículos. “Indicamos ações 
para que o porto possa cres-
cer, se desenvolver e interagir 
com a cidade, contemplando 
questões como asfaltamento 
de vias e estacionamento para 
o porto. Também incluem 
projetos que, inclusive, já es-
tão bastante encaminhados, 
como a construção do Termi-
nal de Múltiplo Uso – T.M.U, 
que já está com uma janela 
aberta na Secretaria dos Por-
tos, aguardando possível libe-
ração de recursos”, adiantou.

Policiais do Grupo Tático 
Especial (GTE) de Guarabira 
prenderam no final da tar-
de de segunda-feira (9) um 
homem acusado de abusar 
sexualmente de três adoles-
centes acolhidas no Abrigo 
Comunidade Talita, mantido 
pela Igreja Católica.

Eronaldo do Nascimento 
Felix, 32 anos, respondia ao 
processo por abuso em liber-
dade desde 2009, contudo 
esta semana teve o mandado 
de prisão preventiva expedi-
do pela 2ª Vara Criminal de 
Guarabira. “A prisão é mais 
um resultado da operação 
Malhas da Lei realizado em 
parceria com o Poder Judi-
ciário”, comentou o delegado 
regional, Luciano Soares.

Segundo as investiga-
ções, o acusado de praticar os 
abusos tinha livre acesso ao 
abrigo porque a esposa dele 
trabalhava no local. “Todos 
os dias, Eronaldo ia ao abrigo 
buscar a esposa e acabou ga-
nhando a confiança das pes-
soas”, contou o delegado.

Ainda de acordo com 
Luciano Soares, a denúncia 
foi feita pelas próprias víti-
mas e os administradores 
do abrigo afirmaram em de-
poimento desconhece que o 
abuso acontecia. O acusado 
foi encaminhado ao presídio 
regional de Guarabira.

Meninas são 
abusadas em 
abrigo de
Guarabira

Polícia prende 
acusados de 
homicídios 
em Sousa

A Polícia Civil da Paraíba 
conseguiu prender todos os 
acusados dos homicídios regis-
trados no município sertanejo 
de Sousa este ano.  Dos três as-
sassinatos ocorridos em 2012, 
apenas um permanecia sem 
solução, o que foi resolvido an-
teontem, quando o último sus-
peito foi preso.

Ao investigar uma tenta-
tiva de homicídio ocorrida na 
noite de segunda (11), os poli-
ciais da 9ª Delegacia Regional 
de Polícia Civil chegaram a João 
Paulo Gabriel. O rapaz, além 
de confirmar a tentativa, tam-
bém confessou ter assassinado 
Marcelo Lopes da Silva, conhe-
cido como ‘Marcelo de Zé Gali-
nha’, 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 regis-
trados em Sousa anteriormen-
te e de um no Ceará”, destacou 
o delegado regional, Gilson Te-
les. Com o acusado foram apre-
endidos dois revólveres calibre 
38, sendo um deles a arma usa-
da para assassinar Marcelo.

Os dois outros crimes so-
lucionados pela polícia foram 
registrados nos dias 8 e 22 de 
fevereiro, tendo como vítimas 
William Rodrigues da Costa e 
José Gomes de Oliveira, mortos 
a facadas em ambos os casos. 
Os acusados dos assassinatos, 
já presos, são Júnior de Socor-
ro, Rodrigo Pereira de Sousa e 
Mateus Bezerra Pereira.
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Paraíba CAMPINA

Pela cidade

PM lança operação “Cidade Segura”
SEGURANÇA PÚBLICA

A Polícia Militar (PM) 
de Campina Grande lançou 
ontem a segunda etapa da 
operação ‘Cidade Segura’. 
Assim como a primeira, que 
foi iniciada na última quin-
ta-feira, a solenidade ocor-
reu na Praça da Bandeira, 
no centro da cidade. O coro-
nel Wolgrand Pinto Lordão, 
comandante do Comando 
Regional I e o tenente-co-
ronel Souza Neto, coman-
dante do Segundo Batalhão 
de Polícia Militar, estiveram 
conduzindo a solenidade.

O objetivo é o de refor-
çar o policiamento em pon-
tos estratégicos da cidade 
e diminuir as estatísticas 
criminais em relação ao 
mesmo período do ano pas-
sado. Nessa perspectiva, o 
planejamento será diário e 
ao todo 70 policiais estarão 
envolvidos diretamente na 

Operação tem como objeti-
vo reforçar o policiamento 
em pontos da cidade

Muita chuva

Voltou a chover forte ontem em vários pontos de Campina 
Grande, repetindo um quadro comum nestes últimos dias. Apesar 
de as chuvas serem sempre muito bem-vindas no Nordeste, 
sobretudo após uma das piores estiagens dos últimos 50 anos, as 
águas causam preocupações.

Efeitos

Para quem vive nas chamadas áreas de risco, os invernos são 
sempre tempos de medo e dores de cabeça. Além disso, as últimas 
chuvas agravaram a má qualidade das ruas de Campina Grande, 
que estão infestadas por buracos. Alguns, tapados recentemente, 
voltaram a aparecer.

Efeito positivo

Segundo o último levantamento divulgado pela Agência 
Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa), no dia 
11, o Açude de Boqueirão estava com 76,3% da sua capacidade. A 
esperança, claro, é de que as últimas chuvas tenham elevado o nível 
do reservatório.

Troco 

O candidato a prefeito 
pelo PT Alexandre Almeida, 
que tem sua candidatura 
na corda bamba, resolveu 
partir para o ataque e 
entrou com um pedido de 
impugnação do registro de 
candidatura da prefeitável 
pepista Daniella Ribeiro, 
da coligação “Pra Campina 
crescer em paz”. A alegação 
é que Daniella inscreveu 
em sua coligação o PT, 
apesar da candidatura 
própria da sigla, e, por isso, 
deveria toda a coligação 
ser impugnada pela Justiça. 
Quatro dos sete candidatos 
a prefeito têm pedidos de 
impugnação.

Programação
 

O Festival de Inverno 
deverá ser encerrado no 
dia 31, com apresentações 
culturais no palco do Teatro 
Municipal, no teatro do 
Sesc Centro e em tablados 
montados na Praça da 
Bandeira, Feira Central e no 
Centro de Arte e Cultura da 
Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB).

Aumento

Chegou ontem a 399 
o número de pedidos de 
registro de candidatura para 
a disputa das 23 vagas na 
Câmara Municipal de Campina 
Grande. Em 2008, com 16 
vagas, foram apresentados ao 
todo 232 pedidos de registro, 
mas apenas 212 foram 
homologados pela Justiça 
Eleitoral.

Batalha 

No fim de semana, 
Daniella havia pedido a 
impugnação dos registros de 
Romero Rodrigues (PSDB) 
e Tatiana Medeiros (PMDB). 
Já Alexandre enfrenta dois 
pedidos de impugnação, 
um deles impetrado pela 
coligação da pepista, que 
alega que a convenção que 
homologou o nome de 
Alexandre não foi válida, 
e que a decisão válida no 
PT foi a que definiu pela 
aliança com o PP. Além disso, 
Almeida é o único prefeitável 
até agora a enfrentar pedido 
de impugnação apresentado 
pelo Ministério Público 
Eleitoral.

l Temperatura da campanha 

A campanha nas ruas de Campina Grande ainda está 
fria, já que as assessorias dos candidatos ainda ultimam os 
preparativos para a disputa pelo voto dos eleitores. Ainda 
assim, através da mídia e das ações jurídicas, já é quente a 
briga entre prefeitáveis, militantes, simpatizantes, aliados e 
correligionários. Um dos ambientes mais propícios para as 
arengas, como não poderia ser diferente, são as redes sociais. 
Nesse meio, pelo menos, a campanha já começou faz tempo e a 
disputa é renhida e muito acirrada.

l Nível

Até agora, o ambiente mais pesado da campanha é entre as 
candidatas Tatiana Medeiros, da coligação “Campina segue em 
frente”, e Daniella Ribeiro, da coligação “Pra Campina crescer 
em paz”. Como a coluna mostrou na sexta, até a cor do cabelo 
das duas é mote para discussões.

37a edição

Começa no próximo dia 23 (uma segunda-feira) em 
Campina Grande mais um Festival de Inverno. Este ano 
será a 37º edição do tradicional evento. Na programação 
do festival, consta uma homenagem ao Rei do Baião, Luiz 
Gonzaga, que completaria 100 anos em dezembro.

A Rua Maciel Pi-
nheiro deixou de ser a 
sede do centro comer-
cial de Campina Gran-
de para se tornar cená-
rio de um vídeo clipe 
que se tornou febre no 
Brasil através das redes 
sociais.

Fenômeno da inter-
net, com mais de 180 
mil visualizações no site 
Youtube até a tarde de 
ontem, o videoclipe da 
música Miss Me já está 
rendendo mais do que 
fama e reconhecimen-
to ao seu autor, o estu-

dante da Universidade 
Federal de Campina 
Grande (UFCG), Fernan-
do Ventura.

Sem tantas preten-
sões artísticas, vez que 
o projeto Grandphone 
Vancouver foi desen-
volvido para ser um Tra-
balho de Conclusão de 
Curso (TCC), o clipe ga-
nhou tanta repercussão 
que o estudante já pen-
sa em mudar de planos.

“É um projeto de 
Direção de Artes In-
tegradas, do curso de 
Arte e Mídia, que com-
preende a assessoria 
e direção artística de 
uma banda fictícia, a 

Grandphone Vancou-
ver”, esclarece, para 
depois comentar o que 
virou hit na internet. 

“Entre minhas in-
tenções uma seria con-
quistar ou pelo menos 
ser indicado para um 
prêmio de relevância 
nacional. Estamos per-
to disso. No entanto, 
agora a pressão exer-
cida sobre mim é para 
montar um grupo para 
excursionar pelo Bra-
sil, porque o videoclipe 
chegou ao país inteiro”, 
explicou, após desistir 
de ir para a Inglaterra 
morar com uma tia.

O trabalho acadê-

mico inclui a direção 
musical e videográfica 
da banda, com a gra-
vação de três canções 
- todas de autoria de 
Fernando -, e a direção 
do videoclipe da faixa 
Miss Me.

O clipe foi grava-
do das 7h às 19h de um 
domingo, na Rua Ma-
ciel Pinheiro, centro da 
cidade. Aos 27 anos, o 
baiano de Campo For-
moso Fernando Ventu-
ra acaba de assinar um 
contrato de distribuição 
com a Deckdisc, a maior 
gravadora independen-
te do país, através do 
selo Vigilante. 

Sucesso na internet faz estudante 
assinar contrato com uma gravadora

NAS REDES SOCIAIS

Operação Cidade Segura II.  
De acordo com o coro-

nel Souza Neto serão explo-
radas ao máximo as áreas-
-foco dessa operação que 
se estenderá até o final do 
ano. As equipes serão divi-
didas em 35 homens desti-
nados para uma determina-
da área de Campina Grande 

e outros 35 em uma direção 
contrária. 

Barreiras policiais es-
tarão presentes também em 
vias de grande movimenta-
ção como, por exemplo, ave-
nidas. Identificações visuais 
serão colocadas, tendo a 
meta de apreender motos 
irregulares, drogas e armas. 

Os pedestres também serão 
abordados nas localidades. 

A operação será inten-
sificada em bairros com al-
tos números de homicídios 
e tráfico de entorpecentes 
como: Ramadinha, José Pi-
nheiro, Pedregal, bairro da 
Glória, Monte Santo e Mal-
vinas.  

Phillipy Costa
Espercial para A União

Coronel-PM  Wolgram Lordão, durante uma reunião com oficiais superiores da corporação 

Fotos: Divulgação

A primeira etapa da edi-
ção 2012 do Sonora Brasil 
na Paraíba começa hoje, na 
cidade de Guarabira com a 
apresentação de Sotaques 
do Fole. O projeto traz ao 
Estado Dino Rocha e grupo, 
que mostrarão ao público 
características da cultura 
mato-grossense. A etapa se-
gue amanhã em João Pessoa 
e encerra-se em Campina 
Grande, no domingo.

A apresentação tem 
como foco as tradicionais 
músicas produzidas no cen-
tro-oeste do país relaciona-

das ao acordeão e que tem 
origem na emigração para-
guaia. Esta migração possi-
bilitou com que a cultura e 
os costumes dos paraguaios 
fossem assimilados pela po-
pulação, fazendo com que se 
tornassem características tí-
picas da região.

As músicas que serão 
apresentadas variam de can-
ções que fazem parte da tra-
dição oral e costume do povo 
da região, a composições do 
próprio artista, que teve a 
sua trajetória artística desen-
volvida com base na tradição 
e preservação musical de sua 
terra. O Sonora Brasil é uma 
ação de nível nacional que se 

Sonora Brasil na Paraíba começa hoje 
em Guarabira com Sotaques de Fole

MúSICA

Diogo Almeida
auniaodiogo@gmail.com

Apresentação Sotaques do Fole com Dino Rocha e grupo 

Guarabira: 
Dia 14/07 às 15h no Auditório do Sesc

João Pessoa: 
Dia 15/07 às 20h no Teatro Ednaldo do Egypto

Campina Grande: 
Dia 16/07 às 17h no Cine-teatro do Sesc Centro

Primeira etapa do Sonora Brasil 2012

consolida como o maior pro-
jeto de circulação musical do 
país. Neste ano, serão reali-
zados 430 concertos em 117 

cidades, possibilitando que 
milhares de pessoas tenham 
acesso a produções de quali-
dade da música brasileira.



MPPB denuncia 57 prefeitos paraibanos
contratações ilegais

Ministério Público poderá in-
diciar os gestores de 93,3% 
dos municípios do Estado

Priscylla Meira
priscyllameira@hotmail.com
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tre-rJ proíbe uso de 
câmeras por eleitores 
na hora do voto
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O Ministério Público 
da Paraíba (MPPB) está de-
nunciando criminalmente 
57 prefeitos paraibanos por 
contratações ilegais de pres-
tadores de serviços sem con-
curso público. Este ano, 17 
gestores já foram indiciados 
e outros 134 estão na mira 
da entidade, sendo investiga-
dos por contratações supos-
tamente ilícitas.

Caso as novas denúncias 
sejam apresentadas, 93,3% 

Lenildo Ferreira
Sucursal de Campina Grande

A Câmara Municipal de 
Campina Grande realizou 
ontem uma sessão extra-
ordinária para aprovar um 
projeto de lei do Poder Exe-
cutivo que institui o Fundo 
Municipal Garantidor das 
Parceiras Público-Privadas 
e o Fundo Especial do Mu-
nicípio. A matéria foi apro-
vada com duas emendas de 
Pimentel Filho, uma delas li-
mitando o valor máximo do 
fundo em R$ 100 milhões. 
O Legislativo, que está em 
recesso, volta às atividades 
no dia 20, com apenas uma 
sessão por semana durante 
o período eleitoral.

Um balanço baseado nos 
dados disponíveis no portal 
da Câmara mostra que, jun-
tos, os 16 vereadores e o su-
plente Fabrinni Brito (PRP), 
que exerceu temporariamen-
te o mandato, apresentaram 
136 projetos de lei no primei-
ro semestre deste ano. A mé-
dia confirma uma produção 
pequena, oito proposituras 
por vereador. A maioria dos 
projetos teve como autores 
Olímpio Oliveira (PMDB), 

com 25 proposituras; Tovar 
Correia Lima (PSDB), com 22; 
e Nelson Gomes Filho (PRP), 
com 15. Inácio Falcão (PSDB) 
apresentou 12 projetos; João 
Dantas (PSD), 10; Pimentel 
Filho (PMDB) e Cassiano Pas-
coal (PMDB), 9 cada um.

A seqüência prossegue 
com Fernando Carvalho (PT 
do B), que propôs 7; Lael-
son Patrício (PT), 6; Metu-
selá Agra e Antônio Pereira 
(ambos do PMDB), 4 cada 
um; Jóia Germano (PRP) e 
Alcides Cavalcanti (PRTB), 3 
cada; Marcos Raia (PMDB) 
e Ivonete Ludgério (PSB), 
2 cada um. Fabrinne Brito 
(PRP), que assumiu durante 
a licença de Jóia, apresentou 
3 projetos. Já Rodolfo Rodri-
gues (PR), líder da bancada 
do prefeito, não apresentou 
um único projeto durante 
todo o semestre. 

Além da baixa produ-
ção, há outro dado desfavo-
rável no balanço dos traba-
lhos da Câmara Municipal. 
Pelo menos um terço dos 
projetos de lei propostos 
no período tem temas que 
podem ser considerados ir-
relevantes, como nomes de 
logradouros públicos, me-
dalhas de honra ao mérito 

e, sobretudo, concessão de 
títulos de cidadania. Cerca 
de 45 proposituras se en-
caixam nesse perfil e, dentre 
elas, 25 são projetos de lei 
ordinária para concessão de 
títulos de cidadania campi-
nense. Ou seja, esse tipo de 
honraria é responsável por 
quase 20% de toda a produ-
ção legislativa da CMCG.

No primeiro semestre 
deste ano, o campeão da con-
cessão de títulos foi Inácio 
Falcão, com 03. O vereador 
Antônio Pereira apresentou 
quatro projetos, e todos eles 
podem ser enquadrados 
como irrelevantes. Foram 
um pedido de reconheci-
mento de utilidade pública, 
o batismo de duas ruas e um 
título de cidadania. Quatro 
dos cinco projetos da auto-
ria de Metuselá Agra (80%, 
portanto) são concessões 
de honrarias e nome para 
logradouro. Quatro das seis 
proposituras de Laelson Pa-
trício (66%) seguem a mes-
ma linha. Marcos Raia e Ivo-
nete Ludgério apresentaram 
apenas dois projetos cada 
um, metade honrarias. Entre 
as três proposituras de Alci-
des Cavalcanti, uma institui 
o Dia Municipal do skate. 

As investigações condu-
zidas pelo Ministério Públi-
co apontaram João Pessoa 
como um dos municípios que 
apresentam irregularidades 
na admissão de prestadores 
de serviços. De acordo com o 
levantamento realizado pela 
entidade, com base em da-
dos apresentados pela Pre-
feitura e pelo Tribunal de 
Contas do Estado da Paraíba 
(TCE-PB), até o último mês 
de abril, o quadro de pessoal 
tinha 10.421 prestadores de 
serviços contratados na ad-
ministração direta sem con-
curso público, sob o pretex-
to de excepcional interesse 
público.

Com relação ao aspec-
to criminal, os promotores 

entenderam que não cabe 
denúncia contra o prefeito 
da Capital, pois a Lei Comple-
mentar Municipal que rege as 
contratações não fixou qual-
quer prazo ou critério para as 
contratações. De acordo com 
o promotor Carlos Romero, 
embora tenha havido viola-
ção da ordem jurídica nas ad-
missões abusivas de servido-
res, não foi violada regra legal 
específica.

 “Apesar de não incidir 
em crime, em razão dessa 
“brecha” jurídica, o prefeito 
poderá responder por im-
probidade administrativa. 
Para tanto estão sendo en-
caminhados todos os levan-
tamentos feitos pela Ccrimp 
à Promotoria do Patrimônio 

Público de João Pessoa”, ex-
plicou.

Justificativas
Para o procurador-geral 

do município de João Pes-
soa, Vandalberto Carvalho, a 
prefeitura vem convocando 
gradativamente centenas de 
aprovados em concursos pú-
blicos para substituir pres-
tadores de serviço e não há 
necessidade da ação movida 
pelo Ministério Público.

“No últimos mês, con-
vocamos 500 aprovados no 
concurso da saúde e este mês, 
outros 300 aprovados no con-
curso da Guarda Municipal se-
rão chamados. Até o final des-
te ano, 30% dos prestadores 
de serviço deverão ser substi-

tuídos por servidores efetivos 
em João Pessoa, mas esse é um 
trabalho que acontece de for-
ma gradativa”, esclareceu.

De acordo com ele, a 
PMJP apresentou defesa no 
último mês sobre a contrata-
ção dos prestadores de ser-
viço, provando que os cargos 
foram preenchidos por real 
necessidade e interesse pú-
blico. “Realizar um concurso 
público demanda muito tem-
po e estes cargos foram pre-
enchidos por uma questão de 
necessidade e urgência. Va-
mos provar que as contrata-
ções são legais e que este não 
é um caso de improbidade, 
pois todos os contratados es-
tão trabalhando regularmen-
te”, acrescentou Vandalberto.

dos prefeitos paraibanos po-
derão responder no Tribunal 
de Justiça da Paraíba (TJ-PB) 
pelas contratações indevidas 
e receberão um prazo de 180 
dias para se adequarem. 

Desde o ano passado, o 
Ministério Público apresen-
tou 169 ações diretas de in-
constitucionalidade (Adins), 
impugnando as leis munici-
pais que não atendiam aos 
critérios constitucionais de 
admissão ao serviço público. 
Desse total, o TJ julgou 124 
ações, das quais 119 foram 
decididas a favor da incons-
titucionalidade arguida pelo 
Ministério Público. 

As investigações atuais 
sobre os casos ilegais de pres-
tadores de serviços contra-

tados sem concurso público 
por excepcional interesse pú-
blico foram conduzidas pela 
Comissão de Combate aos 
Crimes de Responsabilidade 
e à Improbidade Administra-
tiva (Ccrimp). Com base no 
que foi apurado, o Ministério 
Público elaborou as novas 57 
denúncias criminais contra 
os prefeitos envolvidoas, que 
serão apresentadas ao TJ nos 
próximos dias.

As denúncias são assi-
nadas pelo presidente da 
Ccrimp, o procurador de 
Justiça Nelson Lemos, e o 
trabalho foi conduzido tam-
bém pelo coordenador da 
comissão, o promotor de 
Justiça Carlos Romero Pau-
lo Neto, que afirmou que os 

crimes imputados aos pre-
feitos denunciados contra-
riam expressas disposições 
de lei e as normas legais 
municipais que estabele-
cem critérios e prazos para 
as contratações.

“Os prefeitos efetua-
ram centenas e, em alguns 
casos, até milhares de con-
tratações diretas de servi-
dores sem concurso públi-
co, sob o falso pretexto de 
excepcional interesse pú-
blico, eternizando vínculos 
administrativos precários, 
ao renovarem os contratos 
por vários anos ou substi-
tuírem os prestadores por 
outros também contratados 
sem qualquer critério le-
gal”, destacou.

Não cabe denúncia no caso da Capital

No começo do pró-
ximo mês, o Tribunal 
de Contas do Estado e 
o Fórum de Combate 
à Corrupção vão iniciar 
um trabalho de levan-
tamentos para verificar 
se recursos das ações 
sociais, especialmen-
te das Prefeituras que 
receberam verba da 
emergência, não estão 
sendo misturados com 
campanha eleitoral.

A informação foi 
prestada ontem pelo 
presidente do Focco, 
Alberto Silva, ao an-
tecipar que  uma reu-
nião dos dois órgãos já 
está agendada para o 
dia 10 de agosto e que 
a iniciativa visa evitar 
eventuais abusos e 
desvios, já que a cam-
panha está coincidin-
do com a distribuição 
dos recursos repassa-
dos para combater as 
consequências do pe-
ríodo de estiagem que 
afetou diversos muni-
cípios do interior do 
Estado.

 Os recursos repas-
sados para os 170 muni-
cípios que decretaram 

situação de emergência 
chegam a somar algo 
em torno de R$ 30 mi-
lhões, R$ 20 milhões 
oriundos do Governo 
Federal e mais R$ 10 mi-
lhões repassados pelo 
Governo do Estado.

Alberto Silva ex-
plicou que a iniciativa 
não teve origem em 
denúncia e nem em 
desconfiança prévia de 
gestão nenhuma, mas 
provocada pelo receio 
dos órgãos fiscaliza-
dores de que recursos 
transferidos para assis-
tência a famílias caren-
tes sejam usados mis-
turados com ações de 
campanha política.

“Todos os prefeitos, 
especialmente aqueles 
que disputam reeleição, 
foram alertados sobre 
as aplicações dos recur-
sos da emergência, mas 
os órgãos públicos e a 
própria população pre-
cisam fiscalizar”, afir-
mou ele, ao observar 
que, apesar de destacar 
os municípios incluídos 
no programa de emer-
gência, a intenção da 
fiscalização do Focco 
junto com o Tribunal de 
Contas é acompanhar 
todas as Prefeituras.

TCE e Focco iniciam 
investigação conjunta

em agosto

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

Os sete candidatos a pre-
feito de João Pessoa assina-
ram, na tarde de ontem, um 
termo de compromisso junto 
ao Ministério Público do Es-
tado da Paraíba (MPPB), pro-
metendo cumprir 22 itens de 
políticas públicas voltados à 
criança e ao adolescente da 
cidade de João Pessoa.

A solenidade, realizada 
no auditório do MP e orga-
nizada pelo Centro de Apoio 
Operacional às Promotorias 
(Caop) da Criança e do Ado-
lescente do MPPB, fez parte 
das comemorações pelos 22 
anos do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA).

Participaram da cerimô-
nia os candidatos Cícero Luce-
na (PSDB), Estelizabel Bezerra 
(PSB), José Maranhão (PMDB), 
Lourdes Sarmento (PCO), Lu-
ciano Cartaxo (PT) e Renan 
Palmeira (Psol), além do candi-
dato a vice pelo PSTU, Marceli-
no Rodrigues, representando 
Antônio Radical, que está em 
viagem ao Rio de Janeiro.

“Estamos vivendo um 
momento muito importan-
te e que os candidatos aqui 
presentes não fiquem só nas 
promessas e no discurso. Que 
haja ação. E aquele que cum-
prir esse compromisso, pode 
ter a certeza de que terá o 

apoio incondicional do Mi-
nistério Público”, ressaltou o 
procurador-geral de Justiça, 
Oswaldo Trigueiro do Valle Fi-
lho, que presidiu a cerimônia.

Pela manhã
Os sete candidatos à pre-

feitura de Campina Grande 
assinaram o termo de com-
promisso pela manhã. A so-
lenidade aconteceu durante 
uma reunião na sede do MPPB 
no município, contou com os 
sete prefeitáveis locais, do pro-
motor da Infância e Juventude 
e da Educação, Herbert Targi-
no, do promotor coordenador 
Administrativo do MPPB no 
município, Bertrand Asfora e 
de representantes dos conse-
lhos tutelares da cidade.

De acordo com o promo-
tor da Infância e Juventude de 
Campina Grande, a data de on-
tem foi escolhida como forma 
de homenagear os 22 anos do 
Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA), que foi criado 
em 13 de julho de 1999. Os 
candidatos Alexandre Almei-
da (PT), Daniela Ribeiro (PP), 
Romero Rodrigues (PSDB), 
Guilherme Almeida (PSC), Ta-
tiana Medeiros (PMDB), Artur 
Almeida (PTB) e Sizenando 
Leal (Psol) assinaram o docu-
mento.

Candidatos assumem  
compromisso com ECA

Um terço dos projetos na 
CMCG tem baixa relevância

camPina e JP ‘Produtividade’Campanha de 
rua terá ações 
de panfletagem 
e adesivagem

Os candidatos a prefeito 
de João Pessoa vão aproveitar 
o final de semana para realiza-
rem ações de campanha. A jor-
nalista Estelizabel Bezerra, que 
enfrenta a disputa pelo PSB, vai 
iniciar as atividades às 8h, com 
panfletagem e adesivagem de 
veículos, no cruzamento entre 
as Avenidas Carneiro da Cunha 
e Barão de Mamanguape, em 
frente ao Mercado da Torre.

O senador Cícero Lucena, 
candidato do PSDB, vai inau-
gurar hoje o primeiro comitê 
da campanha, que vai funcio-
nar na Avenida Epitácio Pes-
soa próximo ao Tambaú Flat. O 
lançamento oficial da estrutura 
será realizado às 18h e contará 
também com a participação do 
candidato a vice-prefeito de Cí-
cero, Ítalo Kumamoto.

O candidato do PMDB à 
Prefeitura de João Pessoa, José 
Maranhão, vai realizar hoje 
uma caminhada em Manga-
beira, das 8h às 14h. O percur-
so terá início no contorno da 
Cehap e segue até o Mercado 
Público. 

Os candidatos Luciano 
Cartaxo (PT), Antônio Radi-
cal (PSTU), Lourdes Sarmento 
(PCO) e Renan Palmeira (PSOL) 
não divulgaram a agenda para 
este final de semana.



Família e amigos relembram Ronaldo
missa de 7o dia
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GERAL

Celebração foi cercada de 
emoção por parte de paren-
tes e admiradores do Poeta

George Wagner
Sucursal de Sousa

Foto: ortilo antônio

O projeto louvável da
promotora Soraya

A promotora de Justiça da Paraíba, Soraya Scorel, 
teve reunião na manhã de ontem com os sete candidatos 
a prefeito de João Pessoa e pediu a eles o cumprimento do 
que determina o Estatuto da Acriança e do Adolescente, 
que está completando 22 anos. Na frente da promotora 
todos se comprometeram ao cumprimento do texto.  

Um termo de compromisso foi elaborado pela 
doutora Soraya. Todos os candidatos à Prefeitura de João 
Pessoa se comprometeram a trabalhar na defesa de uma 
vida decente para crianças e adolescentes desamparados 
atualmente em João Pessoa.

Estiveram presentes os candidatos Antônio Radical 
(PSTU), Cícero Lucena (PSDB), Estelizabel Bezerra 
(PSB), José Maranhão (PMDB), Lourdes Sarmento (PCO), 
Luciano Cartaxo (PT) e Renan Palmeira (Psol).

Segundo a promotora de Justiça Soraya Scorel, 
coordenadora do Caop da Criança e Adolescente, a 
assinatura do documento representa um compromisso 
com a política de proteção integral de crianças, 
adolescentes e famílias em João Pessoa.

A ideia da doutora Soraya bem que poderia 
ser encampada pelo Ministério Público da Paraíba e 
estendido a todos os municípios do Estado, como forma 
de reforçar o trabalho de proteção e defesa da criança e 
do adolescente paraibanos.

 O abandono da criança e do adolescente, a falta de 
estrutura familiar, a ausência do Estado são as portas de 
entrada para jovens encontrarem as drogas e o mundo 
perverso da prostituição, da violência. 

No interior da Paraíba, em quase todos os 
municípios, é de fazer pena a situação em que se 
encontraram algumas crianças e adolescentes. Em 
cidade como Patos, Sousa e Cajazeiras, grande centros 
comerciais do Sertão paraibano, é grande o número de 
meninos e meninas envolvidos com a exploração sexual 
de menores é comum o uso de drogas.

É certo que o poder público não vai acabar com essa 
praga assim da noite para o dia. Mas prefeitos, vereadores 
e o poder público estadual podem desenvolver políticas 
que venham, pelo menos, amenizar o problema. 

Por isso o projeto da doutora Soraya é louvável.

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Começou a briga na Justiça

Terminou ontem o prazo para pedido de impugnação de 
candidaturas nos municípios da Paraíba. Até agora a campeã de 
pedidos de impugnação é a ex-prefeita Sara Cabral. Já deram entrada 
na Justiça Eleitoral de Bayeux, onde Sara é candidata, em três 
pedidos de impugnação de sua candidatura. Ela tem problemas na 
prestação de contas de um convênio com o Governo Federal. 

Deve pagar um preço alto por conta disso. 

Domiciano não acredita

O deputado Domiciano Cabral (Dem) jura de pés juntos que o 
governador Ricardo Coutinho vá se envolver com a disputa eleitoral de 
Bayeux, onde o médico Expedito Pereira concorre pelo PSB. Domiciano diz 
que é aliado do governador na Assembleia Legislativa e não acredita que o 
governador vá enfrentá-lo nas ruas da cidade. Ricardo foi à convenção do 
PSB que lançou Expedito candidato na cidade. 

Eleição em Bayeux se não tiver confusão não tem graça.

Já nasce graúdo

O Partido Ecológico Nacional (PEN) está sendo criado na Paraíba e 
poderá, de saída, contar com dois deputados estaduais: Toinho do Sopão 
e Janduhy Carneiro estão dispostos a entrar para a legenda. Com isso 
evitariam problemas com seus antigos partidos, uma vez que a legislação 
permite mudar de legenda, desde que seja para uma legenda nova. 

No Brasil é assim: quando não tem jeito para uma coisa, eles 
arranjam o jeito.

Dando trégua pelo poeta

Todos os candidatos a prefeito de João Pessoa compareceram ontem 
à Básilica de Nossa Senhora das Neves para assistir a missa de 7º dia do 
poeta Ronaldo Cunha Lima. 

Pelo menos nessas horas há civilidade.

Mais de 15 pedidos de 
impugnação de candidatu-
ras a prefeito, vereador e 
contra coligações partidá-
rias foram registrados até 
o fechamento desta repor-
tagem nos cartórios da tri-
gésima quinta e sexagésima 
terceira zonas eleitorais de 
Sousa e mais oito cidades do 
Sertão da Paraíba.

Muitos dos pedidos fo-
ram feitos pelo próprio Mi-
nistério Público Eleitoral e 
outros tiveram como autores 
coligações e partidos que 
apontaram problemas com 
os candidatos concorrentes 
ao pleito de sete de outubro.

Sousa e mais as cidades 
de Marizópolis, Aparecida, 
São Francisco, Santa Cruz, 
Vieirópolis, Lastro, São José 
da Lagoa Tapada e Nazarezi-
nho representam um univer-
so superior a 85 mil eleitores 
no Sertão paraibano.

Sousa tem o  maior colé-
gio eleitoral com 47.337 elei-
tores aptos a votarem no dia 
sete de outubro.

Nazarezinho
Na cidade de Nazare-

zinho, região de Sousa, a 
coligação encabeçada pelo 
prefeito Júnior Braga (PTB), 
candidato a reeleição, pediu 
a impugnação da candida-
tura a prefeito de Salvam 
Mendes, do PSB, que é acu-

sado de responder proces-
sos por improbidade admi-
nistrativa quando governou 
o município.

Ainda em Nazarezinho 
o Ministério Público pediu a 
impugnação da candidatu-
ra de Amanda Patrício, que 
disputa uma das nove vagas 
no legislativo da cidade. Ela 
integra a Coligação Socialista 
Democrática Ambientalista e 
teria se filiado ao PV no dia 
10 de novembro do ano pas-
sado, menos de um ano antes 
da eleição, o que não é per-
mitido pela Justiça Eleitoral.

Marizópolis
Em Marizópolis, distan-

te 17 km de Sousa, o MP pe-
diu a impugnação do prefeito 
e candidato a reeleição, José 
Vieira da Silva (PTB). O pe-
dido foi baseado em contas 
reprovadas pelo Tribunal de 
Contas do Estado, convênios 
reprovado pelo TCU e conde-
nação perante o Tribunal de 
Justiça do Estado.

Além da iniciativa do 
MP, a coligação adversária 
também pediu a impugnação 
da candidatura de Zé Vieira 
também tomando como base 
as contas e convênios rejeita-
dos.

Na mesma cidade dois 
candidatos a vereador estão 
sendo alvo de pedidos de 
impugnação. As ações foram 
impetradas pelo grupo po-
lítico do prefeito José Vieira 
alegando que o candidato a 

vereador  Célio Macário não 
apresentou comprovante de 
filiação partidária e Rodrigo 
Rodolfo Melo, outro candida-
to, teve contas reprovadas na 
presidência do Instituto de 
Previdência própria do mu-
nicípio.

Lastro
Na cidade do Lastro o 

MP pediu a impugnação da 
candidatura a reeleição do 
vereador Francisco Ancélio 
Trigueiro de Lima. A certidão 
de antecedentes processuais 
do parlamentar apresentou 
positiva, constando proble-
mas perante o Tribunal de 
Justiça do Estado.

A Coligação Juventude e 
Força PMDB e PR também foi 
alvo de pedido de impugna-
ção por não ter respeitado o 
espaço de 30% da coligação 
para as candidaturas de can-
didaturas.

Vieirópolis
No pequeno município 

de Vieirópolis, distante 24 
km de Sousa, quando candi-
datos a vereador sofreram 
pedidos de impugnação. Ana 
Alves de Oliveira, não com-
provou filiação partidária, 
Francisco Assis Abrantes 
(Dá de Antônio Emídio), não 
apresentou quitação elei-
toral das eleições de 2010 
e José Soares Duarte (Zé de 
Babão), enfrenta problemas 
com filiação partidária.

Também está sendo alvo 

de impugnação a vereadora 
Eva Pires. A ação foi movi-
da pela coligação adversária 
alegando que a parlamentar 
ao ser demitida do serviço 
público deixou pendências 
para serem resolvidas.

Aparecida
Na cidade de Aparecida 

o MP moveu ação contra a 
candidata a vereadora Jana-
ína Juvência Ferreira Alves, 
da Coligação a Vontade do 
Povo. Ela não apresentou no 
momento do registro de can-
didatura a sua certidão de 
antecedentes criminais.

São Francisco
Na cidade de São Fran-

cisco a promotoria moveu 
pedidos de impugnação con-
tra duas coligações parti-
dárias por não terem res-
peitado a legislação ao não 
apresentarem o percentual 
de 30% de candidaturas de 
mulheres.

Sousa
Na cidade de Sousa os 

pedidos de impugnação 
partiram das coligações. O 
diretório local do PT pediu 
a impugnação da coligação 
“Unidos por Sousa I” que de-
fende coligação com o can-
didato a prefeito André Ga-
delha (PMDB) e o diretório 
estadual pediu a impugnação 
da coligação “Sousa Para To-
dos” que não aceita aliança 
com o PMDB.

O arcebispo metropo-
litano de João Pessoa, Dom 
Aldo Di Cillo Pagotto celebrou 
ontem a missa de sétimo dia 
de falecimento do ex-gover-
nador Ronaldo Cunha Lima, 
pai do atual senador da Re-
pública, Cássio Cunha Lima 
(PSDB). A cerimônia ocorreu 
às 11h na Catedral de Nossa 
Senhora das Neves, na Ave-
nida General Osório, Centro 
da Capital. Parentes, amigos, 
admiradores e políticos esti-
veram presentes. “A vida ape-
nas continua numa dimensão 
maior em outra eternidade”, 
afirmou o arcebispo.

Muito abatido e ao lado 
da mulher Sílvia Cunha Lima, 
o senador Cássio Cunha 
Lima, filho de Ronaldo, dis-
se que continua anestesiado 
com a morte do pai. “São dias 
difíceis. Procuro encontrar 
forças no coração, mas, o mo-
mento é de louvar a Deus. To-
dos nós tomamos o pai como 
um exemplo de conduta”, de-
clarou Cássio que, durante 
toda a missa ficou ao lado da 
mãe, Glória Cunha Lima e de 
outros parentes.

Cássio garantiu que o 
pai ficará eternizado para 
sempre na memória do povo 
paraibano e brasileiro por 
sua obra literária e por sua 
vida pública. “Na política, 
por exemplo, ele foi prati-
camente tudo. Só faltou o 
diploma de presidente da 
República. Fez na política 
como um sacerdócio”, disse 
o senador, acrescentando 
que “Ronado deixou muita 
saudade, a dor aumentou 
em todos nós, estamos vi-
vendo um momento diferen-
te, mas, temos também que 
agradecer a toda a Paraíba 
pela solidariedade”.

Em todo o transcurso da 
missa de sétimo dia da mor-
te de Ronaldo Cunha Lima, o 
arcebispo Dom Aldo Pagotto 
pregou o exemplo do ex-go-
vernador e ex-poeta como 
exemplo de amor à terra e 
ao povo. “Sua presença física 
ficará para sempre na nossa 
memória. Ronaldo está cra-
vado, marcado em nossos co-
rações”, assegurou o arcebis-
po, acrescentando que “Ele é 
um grande exemplo de amor 
a terra, a família, aos amigos, 
e ao povo”.

Ronaldo Cunha Lima 
morreu no último sábado, dia 
7, na casa da família, em João 

Pessoa, aos 76 anos de idade. 
Ele lutava contra um câncer 
no pulmão desde 2011. O ex-
-governador tem uma histó-
ria política de quase 50 anos 
e, com dezenas de livros pu-
blicados, se orgulhava de ser 
conhecido como ‘Poeta’. Em 
julho do ano passado, exa-
mes médicos diagnosticaram 
o câncer e durante cinco me-
ses Ronaldo foi internado vá-
rias vezes para se tratar em 
São Paulo e em João Pessoa. 
A última internação foi em 
janeiro deste ano e, desde 
então, ele passava por acom-
panhamento médico na casa 
da família.

Balanço dos pedidos de impugnação 
de candidaturas em nove municípios

SOuSA E REGiãO

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Missa solene foi presidida pelo arcebispo da Paraíba Dom Aldo Pagotto na Basílica da Capital



NO MINISTÉRIO PÚBLICO

Ex-senador está empregan-
do os dias de licença para 
estudar recurso no STF

Corregedoria investiga Demóstenes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 14 de julho de 2012

PolíticasBRASIL

TRE-RJ proíbe 
uso de aparelho 
que capte imagem 
na hora do voto

País fabricará  
remédio para 
tratamento da 
Aids na África

Rio de Janeiro (ABr) – O 
Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado do Rio de Janeiro (TRE-
-RJ) determinou, por unanimi-
dade em sessão ordinária na 
tarde de ontem, a proibição de 
aparelhos capazes de captar 
imagens nas cabines de votação.

“Nós temos notícias de 
que, em determinadas regi-
ões, tanto o tráfico quanto a 
milícia influenciam ou ten-
tam influenciar na liberdade 
do voto do eleitor. Se a Justi-
ça Eleitoral proíbe o eleitor 
de usar esse mecanismo, ela 
está dando uma segurança 
para o eleitor e dizendo tanto 
para o traficante quanto para 
o miliciano que não adianta 
pressionar”, declarou o de-
sembargador e presidente do 
TRE-RJ, Luiz Zveiter.

A resolução abrange fil-
madoras, máquinas fotográfi-
cas, aparelhos telefônicos mó-
veis ou qualquer equipamento 
que possa ameaçar o sigilo do 
voto. Os equipamentos deve-
rão ser entregues aos mesários 
enquanto o cidadão exerce seu 
direito de voto. A insistência 
será enquadrada como crime 
de desobediência, previsto no 
Artigo 347 do Código Eleitoral. 
A pena, neste caso, é detenção 
de três meses a um ano e paga-
mento de multa.

“Se houver dúvida, o me-
sário tem como fazer a revis-
ta da pessoa, mas acho que 
vai prevalecer o bom senso. 
Há uma responsabilidade 
que a população tem de ter 
no cumprimento da norma”, 
completou Zveiter.

A Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) vai inaugu-
rar, no próximo dia 21, uma 
fábrica de medicamentos 
antirretrovirais para o trata-
mento da Aids no Continente 
Africano. Depois de quatro 
anos dedicados às etapas de 
planejamento e construção, 
as instalações em Maputo, 
capital de Moçambique, estão 
prontas. A fábrica será capaz 
de produzir 21 tipos de remé-
dios para o combate à doença.

Segundo a Fiocruz, em 
uma primeira etapa, os me-
dicamentos serão suficientes 
para atender as necessidades 
de Moçambique, um dos paí-
ses com mais alta incidência 
de Aids no mundo – um infec-
tado em cada grupo de três 
habitantes. Mas, em dois anos, 
a produção será capaz de aten-
der a toda África Subsaariana.

O investimento total no 
projeto e na construção foi 
estimado em cerca de R$ 200 
milhões. O governo do Bra-
sil contribuiu com a metade 
deste valor, aproximadamen-
te. Também houve doações 
de empresas privadas, como 
a multinacional brasileira 
Vale, que atua na África nas 
áreas de mineração e trans-
porte ferroviário.

Pressionada pelo 
Executivo, a base aliada 
está sendo convocada 
por seus líderes a com-
parecer em Brasília na 
próxima semana e apro-
var na Câmara as duas 
Medidas Provisórias que 
instituem o Plano Brasil 
Maior. O presidente da 
Câmara, Marco Maia (PT-
-RS), está enviando tele-
gramas aos parlamenta-
res cobrando a presença 
deles, e líderes governis-
tas também estão telefo-
nando aos colegas.

“Estou convencido 
de que nós não pode-
mos retornar às nossas 
bases para campanha 
eleitoral sem votar essas 
medidas provisórias. (A 
não aprovação da) A MP 

563 representa prejuízo 
de 10 bilhões para o Bra-
sil e para o setor indus-
trial já que pressupõe 
desonerações de folhas 
de pagamento e outras 
desonerações fiscais”, 
disse Maia nesta sexta.

As duas MPs correm 
o risco de perder a vali-
dade devido ao impasse 
político em que se en-
contra a Câmara. A opo-
sição está em obstrução 
cobrando a liberação 
de recursos de emen-
das parlamentares pro-
metida pelo governo. 
Desmobilizada, a base 
não conseguiu avan-
çar na votação das MPs 
e também não obteve 
sucesso na discussão da 
Lei de Diretrizes Orça-

mentárias (LDO), o que 
colocaria o Congresso 
em recesso a partir da 
próxima quarta-feira, 
18. A questão preocupa 
o governo porque sem 
o recesso o prazo para a 
perda da validade da MP 
passa a ser 1º de agosto.

O líder do PT na 
Câmara, Jilmar Tatto, 
destaca que argumen-
tos financeiros também 
têm sido usados para 
cobrar a presença de 
deputados aliados em 
Brasília. A Câmara pro-
mete descontar o salário 
de quem faltar. “Se não 
votar até terça-feira, aí 
vai ficar julho inteiro 
tendo sessão e levando 
falta quem não vier”. 
Para ele, o ministro da 

Fazenda, Guido Mante-
ga, tem razão em cobrar 
o Congresso da votação 
imediata das propostas. 
“Não votar é uma saca-
nagem com o país. Pre-
cisamos dessas medidas 
para enfrentar a crise 
econômica”, diz o líder 
petista.

Na oposição, porém, 
não há sinais em direção 
de um acordo. O líder do 
PSDB na Câmara, Bruno 
Araújo (PE), critica o não 
cumprimento de acor-
do pelo governo e afir-
ma que a liberação de 
emendas tem sido feita 
com critérios políticos. 
“Liberar só para a base, 
como o governo está fa-
zendo, é usar dinheiro 
público para estrangular 

e aniquilar a oposição”. 
Para ele, a cobrança de 
Mantega tem de se diri-
gir à articulação política 
do governo.

Apesar da convo-
cação da base, poucos 
acreditam em uma vo-
tação sem acordo. Como 
dificilmente o volume 
de liberação de recursos 
para a oposição vá cres-
cer de forma exponen-
cial nos próximos dias, 
estima-se que o impasse 
perdure por todo o mês 
de julho. Entre governis-
tas e oposição, o único 
sentimento comum é 
que, mesmo na última 
hora, o Congresso aca-
bará aprovando as MPs 
e salvando o programa 
de incentivo à indústria. 

Pressionada pelo Executivo, base aliada é 
convocada para aprovar o Plano Brasil Maior

NA CÂMARA FEDERAL

Goiânia (AE) - A Corre-
gedoria-Geral do Ministério 
Público de Goiás (MPE) ini-
ciou, ontem, investigações 
sobre uma “eventual infrin-
gência de dever funcional” 
do Procurador de Justiça, 
Demóstenes Torres, durante 
sua permanência, a partir de 
2001, no Senado Federal.

No entanto, o foco dos 
trabalhos se concentra mais 
nas denúncias de ter empre-
gado o cargo de senador, do 
qual foi cassado há três dias, 
por quebra de decoro parla-
mentar no suposto envolvi-
mento com o bicheiro Carlos 
Augusto Ramos de Almeida, 
o Carlinhos Cachoeira.

A decisão da Corregedo-
ria foi possível porque De-
móstenes, que é procurador 
de Justiça, retornou nesta 
quinta às suas antigas fun-
ções. Como informou a nota 
oficial: “Por ter Demóstenes 
Torres reassumido a 27ª 
Procuradoria de Justiça, foi 
iniciado o processo”. 

Denominado de “averi-

guação da reclamação disci-
plinar (2012.0036 6906)”, o 
procedimento tem caráter si-
giloso, e visa apurar respon-
sabilidades. Para estabelecer 
se ocorreu algum deslize do 
procurador, a Corregedoria 
disse ainda que serão reque-
ridos junto ao Senado Fede-
ral e à Procuradoria Geral 
da República o envio de do-
cumentos específicos, cujos 
conteúdos não foram revela-
dos na nota oficial.

Licença
Além de reordenar a mu-

dança de Brasília, e se prepa-
rar para reassumir a função de 
procurador de Justiça, Demós-
tenes está empregando os cin-
co dias de licença para estudar 
recurso no Supremo Tribunal 
Federal (STF). Embora seja 
uma figura conhecida, e estar 
sempre rodeado de amigos, 
não há informações concretas 
sobre o seu paradeiro. 

Há informações diver-
sas. De concreto, não está no 
apartamento que comprou, 
no ano passado, no Setor 
Oeste. Com área de 701,598 
m2, onde mora com sua mu-
lher Flávia, o apartamento 
tem sacadas, suítes, bibliote-

ca, louceiro e quatro vagas na 
garagem.

Trata-se, segundo o pró-
prio Demóstenes, do único 
patrimônio que possui. Ain-
da, assim, o imóvel que fica 
na encruzilhada de duas ruas 
com uma praça, custou R$ 
1,2 milhão e tem uma dívida 
de R$ 800 mil junto ao Banco 
do Brasil.

Nos bastidores do MP de 
Goiás, comentou-se ontem que 
o ex-senador vai recorrer, no 
STF visando anular, as escutas 
telefônicas feitas pela PF, na 
Operação Monte Carlo, como 
provas que o vincularam ao bi-

cheiro Carlinhos Cachoeira. 
As escutas, disse na 

quinta o senador cassado, 
durante encontro com cole-
gas no MP de Goiás, “não po-
dem ser consideradas provas 
legais”. Entre outras informa-
ções, foi citada a resistência 
do TRF1 (Tribunal Federal 
de Recursos da 1ª Região) 
em negar HC para Carlinhos 
Cachoeira, no mês passado, 
por desconsiderar as escutas 
como provas.

Em qualquer situação, 
no MP de Goiás acredita-se 
que as investigações sobre 
Demóstenes, no MP, têm ca-

ráter independente. Não po-
derão sofrer influência de 
Benedito Torres, irmão do 
senador cassado, atual pro-
curador Geral do Ministério 
Público de Goiás.

Benedito Torres
A escolha de Benedito 

Xavier Torres, irmão de De-
móstenes, para o cargo de 
procurador geral do MP é 
um capítulo à parte na vida 
dos Torres. Ela ocorreu por 
meio de eleição, entre quatro 
candidatos que disputaram 
a vaga, disse nesta sexta um 
procurador de Justiça. 

Wilder toma posse no Senado
Em uma cerimônia sur-

presa que não durou cinco mi-
nutos, o empresário Wilder de 
Morais assumiu ontem o man-
dato de senador no lugar de 
Demóstenes Torres, cassado 
na quarta-feira. Somente qua-
tro senadores participaram da 
posse, número mínimo previs-
to no regimento do Senado: 
Ciro Nogueira (PP-PI), Moza-
rildo Cavalcanti (PTB-RR), Ana 
Amélia (PP-RS) e Roberto Re-
quião (PMDB-PR).

Coube a Ciro Nogueira, 
como único representante da 
Mesa Diretora, ciceronear o 
novo senador pelo DEM no 
plenário, apresentá-lo aos pre-
sentes e empossá-lo. 

“Ele chega ao Senado em 

uma situação desconfortável”, 
afirmou Ana Amélia, referin-
do-se às suspeitas que pairam 
sob o novo colega: a de que ele 
teria omitido parte do patri-
mônio na declaração de bens 
apresentada à Justiça Eleito-
ral e que teria entrado para a 
suplência de Demóstenes com 
o empenho de Cachoeira, con-
forme conversa grampeada 
pela Polícia Federal entre o 
contraventor e Morais.

O presidente do Demo-
cratas, senador Agripino Maia 
(RN), afirmou que recebeu 
um telefonema de Morais 
meia hora depois da posse 
dele. “(Morais) está no direi-
to dele”, disse Maia sobre a 
posse relâmpago. 

Vice-presidente da CPI do Cacho-
eira, o deputado Paulo Teixeira (PT-SP) 
bateu boca com um falso perfil no mi-
croblog Twitter do senador Wilder Mo-
rais. O perfil falso foi denunciado por 
Wilder no Twitter próprio: @wildermo-
rais. Logo depois, quem se fazia passar 
pelo novo senador tirou a página do ar.

Enquanto Wilder tomava posse, 
Paulo Teixeira postou no Twitter a opi-
nião de que toda a chapa de Demóste-
nes deveria ser cassada: “O suplente do 
ex-senador Demostenes Torres deveria 
ser cassado pelo fato da vaga ter sido 
conquistada pela organização crimino-
sa”. Imediatamente, o perfil falso de 
Wilder, que se registrou como “@wil-
der_morais”, contra-atacou: “Lamento 
muito o fato de que V. Exa. me ataca 

de forma grosseira e irresponsável. Res-
ponderei na tribuna aos seus ataques”.

Paulo Teixeira disse que não tinha 
ideia de que o personagem com o qual 
discutia não existe. “Eu vi que ele es-
tava respondendo e decidi não fazer 
mais comentários, para não ficar num 
bate-boca interminável”. O vice-pre-
sidente da CPI reafirmou, no entanto, 
sua opinião sobre a posse de Wilder: 
“Acho que tanto o Demóstenes quan-
to os dois suplentes deveriam ser cassa-
dos, porque a chapa foi eleita por uma 
organização criminosa”.

No pouco tempo em que esteve no 
ar, o perfil falso do senador Wilder pro-
vocou petistas, como Paulo Teixeira, e 
defensores do governo e do PT, como o 
ator José de Abreu. 

Teixeira bate boca com perfil falso

Funcionário do Senado fixa placa de identificação no gabinete do substituto de Demóstenes Torres

Fotos: Dida Sampaio/ AE



Comunidade mundial cobra ação 
da ONU contra violência na Síria

CONFLITO ÁRABE

Damasco (AFP) - A comu-
nidade internacional pediu 
ontem que a ONU aja contra 
uma “escalada escandalosa” 
da violênia na Síria, após a 
morte de pelo menos 150 
pessoas no centro do país, en-
quanto a oposição denunciava 
um massacre e o regime indi-
cava uma operação antiterro-
rista.

 O emissário internacio-
nal para a Síria, Kofi Annan, 
considerou que Damasco 
havia “desacatado” as reso-
luções da ONU ao utilizar 
armas pesadas em Treimsa, 
próximo a Hama (centro), e o 
secretário-geral da ONU, Ban 
Ki-moon, denunciou “uma es-
calada escandalosa”.

 É “imperativo” que o 
Conselho de Segurança da 
ONU faça pressão para que o 
plano de paz seja aplicado e 
que “envie uma mensagem a 
todos, advertindo que haverá 
consequências pelo desres-
peito” a esse plano, insistiu 
Annan em uma nota enviada 
ao Conselho.

 De acordo com o Ob-
servatório Sírio dos Direitos 
Humanos (OSDH), mais de 
150 pessoas foram mortas 
em bombardeios e combates 
na última quinta-feira na lo-
calidade sunita de Treimsa, 
incluindo dezenas de comba-
tentes rebeldes.

 Dezenas de pessoas fo-
ram “sumariamente execu-
tadas”, por indivíduos com 
armas brancas, e 17 pessoas, 
incluindo mulheres e crian-
ças, foram mortas enquanto 
tentavam fugir de Treimsa, 
indicou o OSDH.

 O Exército sírio afirmou, 
por sua vez, que havia realiza-
do em Treimsa “uma operação 
bem sucedida” que teve como 
saldo “a destruição de escon-
derijos de grupos terroristas, 
a morte de um grande núme-
ro de seus membros, sem que 
uma vítima fosse lamentada”.

 Segundo um militante 
afirmou à Sham News Ne-
twork, rede de notícias fa-
vorável à revolta contra o 
regime de Bashar al-Assad, a 
grande maioria das vítimas 
era composta de membros do 
Exército Sírio Livre (ESL) aos 
quais o Exército respondeu 
com reforços após um ataque 
a um comboio.

 Os vídeos de Treimsa di-
vulgados até o momento pe-
los militantes mostram ape-
nas corpos de homens. Um 
desses vídeos mostra cerca 
de cem veículos militares dei-
xando Treimsa, saudados por 
um pequeno grupo de parti-
dários gritando “Deus os pro-
teja, Deus proteja o Exército”.

 O Conselho Nacional Sí-
rio (CNS), principal coalizão 
opositora, falou do mais “in-
fame dos genocídios come-
tidos pelo regime” e instou o 
Conselho de Segurança a ado-
tar uma resolução vinculante 
“urgente”.

 Robert Mood, chefe dos 
observadores da ONU na Síria 
que suspenderam suas ope-
rações em razão da violência, 
afirmou que seus homens es-
tão preparados para entrar 
em Treimsa em caso de ces-
sar-fogo.

Annan é criticdo
O bloqueio parecia to-

tal em Nova York, onde os 
países ocidentais e a Rússia, 
principal aliada do regime, se 
opõem a um projeto de reso-
lução no Conselho de Segu-
rança.

Os 15 Estados membros 
do Conselho retomaram nes-
ta sexta-feira suas discussões 
relacionadas a um projeto de 
resolução sobre a Síria, com 
dois textos concorrentes. Um 
deles, apresentado pelos oci-
dentais, ameaça Damasco 
com sanções econômicas se 
as forças do governo sírio não 
suspenderem seus ataques 
com armas pesadas. O outro, 
assinado pelos russos, não 
menciona essa possibilidade 
de sanções.

O presidente francês, 

François Hollande, conside-
rou que se a China e a Rússia 
se opuserem novamente a 
sanções contra Damasco, “o 
caos e a guerra” tomarão con-
ta da Síria.

Moscou condenou com 
firmeza o “crime sangrento” 
de Treimsa e pediu uma in-
vestigação sobre o massacre, 
que os russos atribuíram a 
“forças que procuram espa-
lhar as sementes do ódio in-
terconfessional”.

 A chefe da diplomacia 
europeia, Catherine Ashton, 
condenou uma “violação fla-
grante” do plano Annan e pe-
diu os responsáveis respon-
dam “por seus atos atrozes”.

O Conselho de Coopera-
ção do Golfo (CCG) denunciou 
um “ato terrorista e selvagem, 
contrário aos preceitos do 
Islã”, pedindo ao Conselho de 
Segurança que adote medidas 
vinculantes contra Damasco.

 
Visão de pesadelo
Os Estados Unidos fize-

ram referência a uma visão 
“de pesadelo” e a secretária 
de Estado americana, Hillary 
Clinton, fez um apelo para 
que o Conselho de Segurança 
pressione “em favor de um 
cessar-fogo imediato e de 
uma transição política” e diga 
“claramente ao regime sírio 
que haverá consequências em 
caso de desrespeito”.

 Annan, cujo plano de paz 
em vigor há três meses não 
teve efeito na Síria, deve ir na 
segunda-feira a Moscou, após 
uma recente visita a Damasco 
e a Teerã.

No terreno, como a cada 
sexta-feira, a oposição con-
vocou uma mobilização e 
manifestações classificadas 
de “massivas” por militantes 
foram realizadas em diversas 
cidades, sob o slogan “Saia An-
nan, serviçal de Assad e do Irã”.

Em todo o país, a violên-
cia continuou intensa, com 
ao menos 75 mortos - 25 ci-
vis, 24 soldados, 26 rebeldes 
-, segundo o OSDH que reúne 
uma rede de militantes e tes-
temunhas.
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O ministro das Relações 
Exteriores disse que Dilma
teve participação decisiva

Brasília - O Bra-
sil condenou ontem 
de forma veemente, o 
massacre ocorrido no 
vilarejo de Tremseh por 
forças sírias, na última 
quinta. De acordo com 
opositores do presiden-
te Bashar Assad, 220 
pessoas foram mortas 
durante o bombardeio 
por helicópteros e tan-
ques de forças aliadas 
ao regime.

O governo brasi-
leiro, por meio de nota 
divulgada à imprensa, 
afirmou estar “preocu-
pado” com o uso de ar-
mamento pesado contra 
civis e pediu que o go-
verno sírio interrompa 
“imediatamente quais-

quer ações militares con-
tra civis desarmados”. 

Além disso, o Itama-
raty reiterou seu apoio 
às decisões da Con-
ferência de Grupo de 
Ação sobre a Síria, rea-
lizada em Genebra.

“O Brasil condena 
veementemente a re-
pressão violenta contra 
civis desarmados e recor-
da os compromissos do 
governo sírio, contidos 
no Plano de Paz de seis 
pontos do enviado es-
pecial da ONU e da Liga 
Árabe, Kofi Annan, de 
cessar imediatamente 
toda movimentação de 
tropas e o uso de arma-
mento pesado em áreas 
urbanas”, diz a nota.

A condenação re-
presenta uma mudança 
importante no tom de 
crítica de Brasília com 
relação ao regime de 
Assad, que reprime de 
forma violenta a revolta 
popular desde março do 
ano passado. 

Em Genebra, as 
potências que parti-
ciparam da reunião 
chegaram a um acor-
do para tentar impor 
a formação de um go-
verno de transição na 
Síria como forma de 
acabar com a violên-
cia. Mas, diante da in-
flexibilidade da Rússia 
e China, não definiram 
o destino do presiden-
te Bashar Assad.

Brasil eleva o tom contra Assad

FOtO: Divulgação

Kofi Annan é criticado por fracassar nas ações, enquanto Ban Ki-Monn aponta escalada da violência

FOtO: Divulgação

O presidente dos Es-
tados Unidos e candidato 
democrata nas próximas 
eleições, Barack Obama, 
tem vantagem nas inten-
ções de voto sobre seu 
virtual rival republicano, 
Mitt Romney, segundo 
pesquisa do centro inde-
pendente Pew Research 
Center divulgada nesta 
sexta-feira. Obama está 
com 50%, contra 43% de 
Romney, que perdeu três 
pontos percentuais com 
relação à última pesquisa, 
realizada em junho.

Os participantes da 
pesquisa consideraram 
que Obama está melhor 
capacitado para solucio-

nar as dificuldades econô-
micas, surpreendendo seu 
opositor, que levava van-
tagem neste quesito por 
conta de sua vasta experi-
ência empresarial. “Rom-
ney não aproveitou a van-
tagem que tinha como o 
candidato mais capaz de 
melhorar a economia”, 
afirma o relatório do Pew 
Research Center.

Os eleitores também 
expressaram maior con-
fiança no atual presidente 
americano para aumentar 
o número de empregos 
no país. Obama tem 46%, 
enquanto Romney soma 
42%. Segundo o relatório, 
o tema empregos é o que 

mais impressiona os elei-
tores, enquanto a reforma 
da saúde, aprovada por 
Obama em 2010, e respal-
dada recentemente pela 
Corta Suprema, se situa 
em plano “secundário”.

Porém, Romney su-
pera o atual presidente 
quando o assunto é sua 
capacidade de reduzir o 
déficit do país. Os eleitores 
acreditam mais no candi-
dato republicano do que 
em Obama, que ganha 
em quesitos como leis de 
imigração e defesa contra 
o terrorismo. A margem 
de erro da enquete oscila 
entre dois e três pontos 
percentuais. 

Nova pesquisa aponta vantagem 
de 7% de Obama contra Romney

ELEIÇÕES NOS EUA

O primeiro barco que 
em meio século trans-
porta carga humanitária 
e encomendas de Miami 
(Estados Unidos) a Cuba 
chegou ontem ao porto de 
Havana, após uma traves-
sia que durou 24 horas 
adicionais por problemas 
de burocracia, comprova-
ram jornalistas da AFP.

O barco Ana Cecilia, 
que era esperado na quin-
ta-feira em Havana, en-
trou às 7h06 locais (8h06 
de Brasília), pouco depois 
do amanhecer, no canal da 
baía de Havana para atra-
car no cais de contêineres 
e retirar sua carga.

A demora foi causada 
por problemas nos trâmi-

tes administrativos, disse 
a empresa proprietária da 
embarcação, International 
Port Corp., que negou obs-
táculos do tipo político no 
início deste histórico servi-
ço marítimo entre dois paí-
ses distanciados por causas 
políticas há meio século.

 Burocracia
“O problema foi um 

problema de burocracia 
(...) e, em essência, foi cul-
pa nossa, porque preen-
chemos o formulário incor-
retamente”, afirmou à AFP 
de Miami o porta-voz da 
companhia, Leonardo Sán-
chez-Adega.

 Esta é a primeira vez 
em décadas que uma com-

panhia inicia um serviço 
semanal regular de Miami 
a Cuba.

 Para não violar o em-
bargo americano à ilha, 
em vigor desde 1962, a 
empresa pretende atender 
a demanda de grupos re-
ligiosos, organizações não 
governamentais e institui-
ções beneficentes autoriza-
das a enviar carregamentos 
humanitários a Cuba.

“Mas também temos 
como clientes familiares de 
pessoas em Cuba”, esclare-
ceu Sánchez-Adega.

 No sul da Flórida, es-
tado em que se encontra 
Miami, vivem a maioria dos 
1,2 milhão de cubanos emi-
grados da ilha comunista.

Cuba recebe 1º barco com ajuda e 
encomendas dos Estados Unidos

50 ANOS DEpOIS



O ex-velocista praticava 
saltos em distância e saltos 
triplos, orientados pelo pro-
fessor Mário Viana. Levado 
para treinar na Universidade 
Federal da Paraíba, na déca-
da de 80, integrou a equipe 
de atletismo do professor 
João Batista, que resolveu 
testá-lo em provas de veloci-
dade. 

“Lembro quando ele man-
dou eu correr 200 metros e se 
surpreendeu com minha mar-
ca. Na ocasião, disse que eu 
ainda seria um campeão mun-
dial e que a partir daquele dia 
iria treinar 200 metros rasos 
e não mais saltos. Foi aí que 

tudo começou”, comentou 
João Eugênio.

Depois de longo período 
de treinamentos, o sucesso 
veio rápido. João Batista Eu-
gênio passou a ganhar com-
petições no Estado e fora da 
Paraíba. Sempre integrando 
a delegação paraibana de 
atletismo, o velocista atraía 
a atenção de desportistas dos 
grandes centros brasileiros 
(Sul, Sudeste e centro-Oeste). 

Os bons resultados em cam-
peonatos brasileiros e troféus 
Brasil, rapidamente fizeram 
com que ele ganhasse vaga na 
Seleção Brasileira de atletismo, 
sempre nas provas de 100 e 200 

metros rasos, além do Reveza-
mento 4x100m.

“Tudo foi muito rápido 
na minha carreira de sucesso. 
Ganhei muitas competições 
no Brasil e no exterior, fiquei 
reconhecido internacional-
mente, recebi vários convites 
para trocar a Paraíba por ou-
tras regiões, porém, sempre 
fiquei em João Pessoa. Por 
uma única vez fui treinar na 
Gama Filho, no Rio de Janei-
ro, logo depois dos Jogos 
Olímpicos de Los Angeles”, 
afirmou. 

Em relação a patrocínios, 
praticamente não existiam na-
quela época. “Posso até dizer 

que o meu patrocinador era a 
própria confederação Brasilei-
ra de Atletismo, que custeava 
minhas despesas com passa-
gens e estadias”, disse.

O sonho do primeiro 
atleta do Estado a partici-
par de uma Olimpíada e de 
um Pan-Americano é poder 
transmitir, ensinar a futuros 
atletas, revelando-os para o 
cenário esportivo local, na-
cional e internacional.

“continuo esperando por 
esta oportunidade. Infeliz-
mente ainda não consegui, 
apesar de todo o meu currí-
culo e de todo o meu amor 
pelo atletismo”, finalizou.

                   

No início da carreira praticava saltos em distância na UFPB
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Treze busca a primeira
vitória no Brasileiro da
Série C contra o Santa

Atleta fez história nos 
200m e esteve perto da 
medalha de bronze

Primeiro paraibano olímpico
João Batista Eugênio

O primeiro paraibano a ir para 
uma Olimpíada atende pelo nome 
de João Batista Eugênio. Atualmen-
te com 48 anos de idade, ele não 
chegou a conquistar uma medalha 
olímpica, quando tinha 18 anos, 
na edição de 1984 da competi-
ção, que ocorreu em Los Angeles 
(EUA). Perdeu o bronze por ape-
nas quatro centésimos de segundo 
para o americano Thomas Jéferson 
(20s26), na prova dos 200m rasos, 
vencida pelo também americano 
Carls Lews (19s80).  Vitorioso por 
natureza, durante três anos (1984-
1987) conviveu com o assédio da 
imprensa mundial e de clubes do 
exterior, afinal, foi considerado o 
melhor corredor do mundo em cur-
va. O quarto lugar obtido nos Jogos 
Olímpicos daquele ano, quando fez 
o tempo de 20s30 é para ele uma 
das maiores façanhas de sua vida 
esportiva.

Para os paraibanos, ele é co-
nhecido por João Eugênio da Sil-
va. No eixo Recife-Salvador, todos 
o chamam de João Batista. No Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste, seu nome 
é João Batista Eugênio. Hoje, esse 
paraibano de João Pessoa leciona 
a alunos do Projovem – Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens, 
vinculado a Prefeitura da Capital e 
lamenta muito a falta de um reco-
nhecimento por parte dos segmen-
tos da sociedade paraibana e brasi-
leira. “Infelizmente, só lembram de 
mim em época de Jogos Olímpicos 
ou de Jogos Pan-Americanos”, afir-
mou o ex-velocista.

João Batista Eugênio também 
foi o primeiro paraibano a ir para 
um Pan-Americano. Isto ocorreu 
em 1983, em Caracas, na Venezue-
la, quando, na prova de Reveza-
mento 4x100m ganhou a medalha 
de bronze para o Brasil ao lado dos 
brasileiros Robson Caetano, Nelson 
Rocha e Gerson Andrade de Souza. 
Era também o atleta mais jovem da 
Seleção Brasileira. Tinha apenas 17 
anos de idade. “Aquele momento foi 
um dos melhores de minha vida”, 
recorda.

Por quase 20 anos o paraibano 
se manteve no topo da Federação 
Internacional de Atletismo como 
recordista sul-americano dos 200m 
rasos, com a marca de 20s07. Este 
índice foi quebrado somente em 
1999 pelo também brasileiro Clau-
dinei Quirino, que cravou 19s89.

O homem que passou três anos 
consagrado como sendo o “mais ve-
loz em curva” se diz decepcionado 
da forma como tem sido tratado no 
âmbito esportivo. “Não é todo dia 
que um paraibano vai a uma Olim-
píada, a um Pan-Americano ou a 
um Campeonato Sul-Americano ou 
Mundial. As autoridades deveriam 
preservar seus talentos, afinal, nos-
sas origens.

O que vemos é que, grandes 
nomes do esporte paraibano que fi-
zeram e ainda continuam elevando 
o nome do Estado, são pessoas es-
quecidas, sem apoio. Isto dói mui-
to”, desabafou Eugênio.

O currículo do paraibano é de 
dar muita inveja. Ele é bicampeão 
mundial juvenil nos 100 metros ra-
sos (10s54); tricampeão mundial ju-
venil nos 200 metros rasos (20s92); 
campeão várias vezes brasileiro, 
paraibano, regionais, dentre outros. 
“Foram muitas as competições. Não 
recordo o número exato de disputas. 
Para se ter uma ideia, corri pratica-
mente no mundo inteiro”, lembra 
João Batista Eugênio da Silva.

Para ele, a 
lembrança de 
sua façanha 
só ocorre a 
cada olimpíada, 
depois volta 
a cair no 
esquecimento

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOTO: Marcos Russo 



Seleção Brasileira conquista 
mundial de Beach Handebol
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Papéis invertidos...
Em entrevista concedida na última quinta-feita 

ao programa Antena Esportiva da Rádio CBN, o presi-
dente do Tribunal de Justiça da Paraíba, o desembar-
gador Abraham Lincoln (foto abaixo), foi enfático em 
afirmar que não acredita num desfecho rápido para o 
imbróglio jurídico que envolve Treze (PB), Rio Branco 
(AC), CBF e a Justiça Comum, em que o Treze briga 
contra Rio Branco e CBF por uma vaga na Série C do 
Brasileirão.

 Ao ser indagado sobre o assunto, Abraão Lincoln 
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.

Com toda a sua experiência jurídica, o presidente 
do TJPB acredita ainda que se houver recurso de ape-
lação durante o campeonato, este será julgado. Mas 
o recurso especial, que subirá para o Superior Tribu-
nal de Justiça, não há uma previsão. Para ele, é bem 
provável que termine o campeonato e essa questão 
não seja julgado até a última instância.

Para os que acreditam no bom direito do Treze, 
enquanto não se julga o mérito da questão, o desem-
bargador explica que fica valendo a decisão da 1a Vara 
Cível de Campina Grande ou a do Tribunal de Justiça 
da Paraíba (TJPB), até que seja julgado o processo e 
com isso torna-se obrigado o cumprimento da deter-
minação judicial por parte da CBF, nada mais.

As declarações do Dr. Abraão Lincoln além de 
confirmar o que eu já previa, trás também um con-
forto a mais para o próprio Treze, que aos poucos 
vai vendo o seu intuito se confirmar e a sua presença 
no campeonato vai ganhando firmeza.

Lamentável apenas é a inversão dos papéis atri-
buídos a um time de futebol… Se no campo dos pro-
cessos o Treze está jogando um bolão, o mesmo não 
se pode dizer no campo de grama. Até agora o Time 
de Marcelo Vilar não disse pra que veio, e em duas 
partidas já tomou cinco gols e ainda não pontuou. 

Assim como eu, tenho certeza que muitos não 
querem nem imaginar que algo pior possa acontecer 
com o Treze ao final de todo esse imbróglio.  Mas é 
claro que muitos também querem ver o time fazer 
uma grande campanha, até para justificar todo o 
sacrifício da sua diretoria. 

Eu pergunto: Será que vai valer à pena brigar tan-
to por um direito e depois não honrá-lo?...

Os jogos do Campeonato Regional de Goalball têm início hoje 
em João Pessoa, após o Congresso Técnico, ontem. As dispu-
tas  serão no  ginásio  do HBE Colégio e Curso, no Bairro dos 
Estados. A competição reúne 14 equipes, sendo sete masculi-
nas e sete femininas. Além do título, vale cinco vagas (três na 
categoria masculina e duas na feminina) para a Copa do Brasil 
da modalidade. Times de todo o Nordeste se inscreveram 
na competição como a Acace-PE, Adevirn-RN, Adevise-SE, 
Apace-PB, ICP-PB, Ieacn-PB e Apec-PE vão disputar o tor-
neio masculino. Já no feminino, estão Acace-PE, Adevirn-RN, 
Apace-PB, Cedemac-MA, Ieacn-PB e Apec-PE.
No campeonato, as equipes estão divididas em dois grupos. As 
duas melhores de cada chave se classificam para a semifinal. 
A Paraíba tem revelado novos talentos no esporte. O princi-
pal artilheiro da Seleção Brasileira no Parapanamericano de 
Guadalajara, no México, foi o paraibano Romário Marques, 
que foi escolhido como melhor jogador de Goalball de 2011. Ele 
também foi convocado para defender a equipe nacional nas 
paraolimpíadas de Londres.

ronaldocomentarista@hotmail.com

Ronaldo
Belarmino

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Festa dupla do Brasil nas 
areias da arena Al Musannah 
Sports City, ontem em Omã, 
nos Emirados Árabes. As se-
leções brasileiras masculina 
e feminina conquistaram o 
título do Mundial de Beach 
Handebol.  Na decisão femi-
nina, a equipe dirigida pela 
técnica paraibana, Rossana 
Marques, e que tem também 
no elenco várias atletas de 
nosso Estado, venceu a Di-
namarca por 2 sets a 0, com 
parciais de 20x17 e 17x14, 
se vingando assim da derro-
ta para as Dinamarquesas na 
segunda fase da competição. 
Ao todo foram 10 jogos dis-
putados, vencendo 8 e per-
dendo apenas 2.

No masculino, a final 
foi mais disputada e o Brasil 
venceu a Ucrânia por 2 a 1, 
com sets de 18x19 e 18x15, 
no tempo normal e no chute 
a gol, 6 a 2 para a equipe ver-
de e amarela.  Ambas as sele-
ções se prepararam para esta 
competição na praia de Cabo 
Branco em João Pessoa. A se-
leção masculina saiu do cam-
peonato com apenas uma 
derrota em 10 jogos, para a 

TÓPICO

Atletas da Paraíba 
integram as equipes 
masculina e feminina

A paraibana Cyntia (9) se destacou no Mumdial de Beach Soccer que foi encerrado ontem em Omã

Rússia, na primeira fase da 
competição.

A equipe comandada 
pela paraibana Rossana Mar-
ques passou fácil pelas adver-
sárias na primeira fase. No 
jogo de estreia arrasou Singa-
pura por 2 sets a zero (28x0 e 
26x13). Em seguida, nova vi-
tória sobre a Tailândia, tam-
bém por 2 sets a 0 (28x14 e 
28x15). Na terceira partida, 
as adversárias foram as hún-
garas, mais um placar de 2 a 
0 (15x14 e 19x10). O quarto 
jogo foi contra a Polônia e vi-
tória por 2 sets a 0 (23x16 e 
18x12). A última partida foi 
contra a Noruega, atual cam-

peã, e que venceu as próprias 
brasileiras na final do último 
mundial. Desta vez na revan-
che, as brasileiras detonaram 
as norueguesas, com 2 sets a 
0 (20x16 e 20x14).

Na segunda fase, o Brasil 
enfrentou o Uruguai e venceu 
por 2 sets a 1 (14x12, 12x14 e 
6/4 chute a gol). Em seguida, 
uma derrota para a Croácia 
por 2 sets a 1 ( 20x10,10x11 e 
4/6 chute a gol). E fechando a 
fase, a equipe outra vez não foi 
bem e perdeu para Dinamarca 
por 2 a 0 (18x20, 14x17). 

Mesmo com as duas 
derrotas seguidas, a Seleção 
Brasileira conseguiu a classi-

ficação para a semifinal, dis-
putada na última quinta-feira 
contra a Noruega. Desta vez, 
as brasileiras estiveram bem 
nas areias do Al Musannahs 
Sports City e venceram as 
norueguesas por 2 sets a 0 
(20x14 e 16x10).

Além da técnica Rossana, 
a equipe brasileira participou 
do mundial com outras parai-
banas, como Cyntia Piquet, Mi-
lena Alencar e Camila Ramos. 
As demais atletas que fizeram 
parte da bela campanha em 
Omã foram Gerusa Dias, Noé-
lia Silva, Priscila Annes, Renata 
Bispo, Patrícia Shetpa, Darlene 
Soares e Milena Braga. 

A Federação Paraiba-
na de Basketball divulgou, 
na última segunda-feira, a 
programação da partida de 
volta do quadrangular final 
do Campeonato Paraibano 
Adulto masculino. As parti-
das serão disputadas hoje, 
segunda e quarta, no giná-
sio da Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG). 

No primeiro jogo de volta 
do quadrangular, as equipes 
do UFCG e AABB-JP/Lúmen/
Corpore se enfrentam às 13h 
de hoje. Na segunda-feira, é 
a vez do UFCG e Campinense 
jogarem às 20h30. Estas úl-
timas equipes se enfrentam 
novamente na quarta-feira, 
no mesmo horário, e encerram 
esta fase do campeonato. 

Na rodada do último fi-
nal de semana, Cabo Bran-
co e AABB-JP/Lúmen/Cor-
pore venceram seus jogos 
em Campina Grande diante 
da UFCG e Campinense. As 
duas equipes largaram na 
frente no quadrangular final 
do Campeonato Paraibano 
Adulto masculino da tempo-
rada de 2012. 

Quadrangular final vai apontar o
campeão paraibano da temporada

BASQUETE

A competição paraibana entra em sua fase mais importante com jogos em Campina Grande

Os jogos foram dispu-
tados também no ginásio da 
UFCG, que recebeu um exce-
lente público. No sábado pas-
sado, o Cabo Branco venceu 
o Campinense por 61 a 46. No 
dia seguinte, a vitória foi do 
Cabo Branco diante da UFCG 
pelo placar de 57 a 26. Já a 
AABB-JP/Lúmen/Corpore en-
frentou e venceu o Campi-
nense por 42 a 27. 

“Foram jogos onde as 
defesas prevaleceram e 
marcaram muito bem. Acre-
dito que com o desenrolar 
do quadrangular as partidas 
melhorem ainda mais, pois 
todos ainda têm chances de 
se classificar para a final”, 
comentou o professor Mar-
cus Soares, diretor técnico 
da FPB.

Neste quadrangular, que 
é de ida e volta, os dois pri-
meiros colocados decidem 
o campeonato em um play
-off disputado no sistema 
de melhor de três partidas. 
O campeão do paraibano 
adulto tem a vaga assegu-
rada na Supercopa Nordeste, 
marcada para setembro em 
Salvador-BA. 

Tanto o campeão quan-
to o vice-campeão do Es-
tadual garantem presença 
na Copa Brasil de 2013. “A 
motivação existe e espera-
mos que as equipes façam 
grandes espetáculos nesta 
reta final do campeonato”, 
concluiu Marcus.

FOTOS: Divulgação



Treze encara o Santa no Arruda
BRASILEIRO DA SÉRIE c

Galo não vence um jogo 
desde o dia 18 de abril, 
ainda pelo Paraibano

FUTEBOL 
PARAÍBA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 14 de julho de 2012

A última vitória do Treze 
em jogos oficiais foi no dia 18 
de abril, no Estádio Amigão, 
contra o Nacional de Patos, 
pelo Campeonato Paraibano. 
Pensando em acabar esse 
jejum que completa hoje 87 
dias, o Galo tenta às 16h, no 
Estádio José do Rego Maciel 
– O Arruda, em Recife, contra 
o Santa Cruz, voltar a come-
morar um resultado positivo.

O duelo é válido pela ter-
ceira rodada do grupo A da 
Série C do Campeonato Bra-
sileiro, competição cheia de 
polêmica, a qual tem o pró-
prio Treze como personagem 
principal.

Por ter conseguido su-
cesso nos tribunais, após 
ser inserido no certame via 
liminar da Justiça Comum, o 
alvinegro é considerado pela 
maioria dos participantes 
da Terceirona como “o time 
da bronca”, ou “persona non 
grata”.

Todo o clima de guerra 
criado pelos adversários ga-
nhou outro ingrediente du-
rante a semana. O presidente 
da Federação Pernambucana 
de Futebol, Evandro Carva-
lho ofereceu R$ 10 mil como 
premiação para o Tricolor do 
Arruda vencer o Galo.

A informação chegou 
no Estádio Presidente Var-
gas e foi transformada em 
mais motivação. Para buscar 
a primeira vitória na Série 
C, além de motivado, o Tre-
ze entra em campo com um 
time diferente das duas pri-

meiras partidas. Pelo menos 
cinco dos novos contratados 
devem estrear hoje contra o 
Santa, vez que foram regula-
rizados e ganharam condição 
de jogo.

“A gente fica feliz, porque 
tem um time mais competiti-
vo. A partir de agora vamos 
entrar de vez no ritmo da 
competição e pontuar fora de 
casa é muito importante para 
a nossa caminhada. Por todas 
as adversidades criadas pela 
nossa situação jurídica, o 
desafio só aumenta. Então é 
a hora de mostrar dentro de 
campo o porquê de estarmos 
na Série C”, comentou o técni-
co Marcelo Vilar.

O treinador deve promo-
ver a estreia do goleiro Car-
los Luna, do lateral Jarmer-
son, além do volante Vagner 
Rosa e dos avançados Rodri-
go Pardal e Brasão, ex-ídolo 
do Santa Cruz.

“A partida tem um gos-
to especial para mim. Fui 
muito feliz no Arruda e se o 
professor optar por mim es-
pero corresponder  e voltar 
a marcar gols nesse estádio”, 
assinalou o atacante.

Santa Cruz
O tricolor pernambuca-

no também deve entrar em 
campo diferente para enca-
rar o Treze. Com dois empa-
tes em dois jogos na Série C, 
o Santa do técnico Zé Teodo-
ro quer usar o fator casa para 
conquistar a primeira vitória 
na competição.

Para isso, o treinador 
pode mudar o goleiro e utili-
zar três atacantes, tornando 
a equipe mais ofensiva. “Acre-
dito que jogar no 4-3-3 não 
significará que vamos sofrer 
mais com os contra-ataques 

Phillipy Costa
Especial para A União

Santa Cruz x Treze
Local: Estádio José do Rego Maciel – “O Arruda”
Competição: Campeonato Brasileiro – Série C / grupo A
Data: 14 de julho de 2012
Arbitragem: Rogério Lima da Rocha (CBF – Sergipe)
Auxiliares: Rubens dos Santos Filho e João Carlos de Jesus Santos (CBF – Alagoas)
Auxiliar reserva: Gilberto Freire de Farias (CBF – Pernambuco)
Santa Cruz: Fred, Diogo, William Alves, Edson Borges e Renatinho; Memo, Chicão e Weslley; 
Flávio Caça-Rato, Dênis Marques e Fabrício Ceará.
Técnico: Zé Teodoro
Treze: Carlos Luna, Jamerson, Tiago Messias, Bonfim e Leomir; Vagner Rosa, Júlio César, Ever-
ton Cezar e Gilsinho; Vavá (Rodrigo Pardal) e Brasão (Manu).
Técnico: Marcelo Vilar

Ficha técnicado Treze. O Zé Teodoro sabe 
o grupo que tem nas mãos e 
sempre arma o time de acor-
do com o próximo adversá-
rio. A vontade de vencer não 
pode  ser maior que tranqui-
lidade”, analisou o volante 
Memo, garantido no time 
titular.

O presidente da Fede-
ração Pernambucana de 
Futebol, Evandro Carvalho, 
anunciou que vai pagar uma 
gratificação extra de R$ 10 
mil ao Santa em caso de vi-
tória sobre o time paraibano.

O Estádio do Arruda deve receber um grande público no jogo de hoje contra o Treze, adversário não digerido pelos pernambucanos

Na véspera da partida contra 
a Desportiva Picuiense, marcada 
para amanhã, às 15h15, no Estádio 
Amauri Sales de Melo, o atacante 
do Cruzeiro de Itaporanga, Ed-
mundo, continua sendo a principal 
dúvida para o segundo compro-
misso do time na Segundona/2012. 
O goleador passou a semana tra-
tando de uma luxação no ombro 
esquerdo, mas prefere aguardar 
até o dia do jogo para decidir se 
jogo ou fica de fora. 

“Estou melhor das dores, mas 
prefiro aguardar para saber re-
almente se dá para atuar. Farei o 
possível para não ficar de fora”, 
frisou. Caso o ex-botafoguense 
seja vetado, Dú, Lee, Delany e Lou-
rane, brigam por duas vagas para 
formar o ataque cruzeirense. O 
restante da equipe será a mesma 
que goleou o Atlético de Cajazei-
ras (3 a 0), no Estádio Zezão, em 
Itaporanga, na estreia da disputa. 

Apesar do possível desfalque 
de Edmundo o treinador Aldo 
França acredita no potencial do 
grupo para somar mais três pontos 
e assumir a liderança do grupo do 
Sertão. Segundo ele, a confiança 
e a motivação tomam conta dos 
jogadores em ganhar a primeira 
fora de seus domínios. “O clima é 
o melhor possível para obter outra 
vitória e ficar na ponta do grupo”, 
frisou Aldo. 

Edmundo continua sendo dúvida 
e Dú pode ser o seu substituto

SEGUNDA DIVISÃO

Edmundo tem um problema  no ombro esquerdo

O Campinense realiza 
um recreativo hoje, no cam-
po do Ceará/CE,  o Vovo-
zão, no encerramento dos 
preparativos para o jogo de 
amanhã, às 16h, contra o Ho-
rizonte/CE, no Estádio Horá-
cio Domingos de Sousa, o Do-
mingão, no interior cearense, 
pela quarta rodada do grupo 
A3 da Série D do Campeona-
to Brasileiro.  

A delegação deixou 
Campina Grande ontem, 
após o almoço, com destino 
a Fortaleza/CE, ficando hos-
pedado no Magna Hotel, na 
Praia de Iracema, na Capital 

cearense. O grande desfalque 
rubro-negro é o atacante Wa-
rley, que se recupera de uma 
contratura na coxa esquerda, 
sendo vetado pelo Departa-
mento Médico. 

Para o lugar do “mata-
dor” as opções são Potita, 
Ânderson e Eduardo Rato. 
Em compensação, quem po-
derá atuar é o volante Isaías, 
que atuaria ao lado de Char-
les Wagner na proteção da 
defesa.  

Celso (zagueiro) e Ân-
derson Paraiba (meia), os 
novos contratados do rubro-
negro para a disputa nacio-

nal não foram relacionados 
para o jogo em solo cearense. 
Eles deverão estrear diante 
do Baraúnas/RN, no dia 22 
deste mês, às 16h, no Estádio 
Amigão, em Campina Gran-
de, pela quinta rodada da 
competição.  

O Campinense ocupa a 
terceira posição no grupo A3 
do Campeonato Brasileiro da 
Série D e necessita de uma 
vitória para voltar à zona de 
classificação. Depois desta 
partida, o rubro-negro volta 
rá a jogar em Campina Gran-
de, agora diante do Baraú-
nas, no próximo dia 22.

Delegação já está no Ceará para 
o jogo contra o Horizonte amanhã

CAMPINENSE

O time feminino do 
Kashima, da cidade de João 
Pessoa, faz amanhã, na cidade 
de Lucena, Litoral Norte do 
Estado, o seu primeiro amis-
toso na temporada de 2012, 
dentro da fase de preparação 
da equipe para as disputas 
do Campeonato Paraibano de 
Futebol Feminino, que ocor-
rerá no segundo semestre do 
próximo mês. O adversário 
das “Belas do Kashima” será a 
equipe do Juventude. A partida 

está marcada para as 10h, no 
campo da Praia de Costinha.

A treinadora Gleide Costa 
vai levar a campo 18 atletas-
pré-selecionadas no treino do 
Kashima que aconteceu na 
última terça-feira, na Praia de 
Cabo Branco, na Capital. Além 
deste amistoso contra o time 
do Juventude, o Kashima tem 
agendado para o próximo dia 
29 outro amistoso, desta feita 
na cidade de Natal-RN.

A diretoria do Kashima in-

formou que ainda não montou 
o elenco para disputar o Pa-
raibano Feminino de 2012. Os 
amistosos que serão feitos até 
a estreia da equipe na compe-
tição servirão para a comissão 
técnica observar alguns joga-
dores. A meta é trabalhar com 
30 jogadoras, no entanto, mais 
de 50 atletas estão, incorpora-
das no grupo. Existe a possibi-
lidade também do Kashima ter 
duas equipes, sendo o time A e 
o time B.

Kashima testa a nova equipe diante
do Juventude na Praia de Costinha

FUTEBOL FEMININO

FOTO: Marco Russo

FOTO: Divulgação



Clubes reclamam dos desfalques
CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO

Times que liberaram 
atletas para Londres 
reclamam  de prejuízos

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 14 de julho de 2012

NACIONAL
& Mundo

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

Internacional, Santos e 
São Paulo têm motivos para 
comemorar. Foram os únic-
os clubes do país a cederem 
jogadores para a Seleção 
Brasileira que vai disputar 
os Jogos de Londres. Mas o 
trio também tem razões de 
sobra para lamentos. Afi-
nal, os times poderão ficar 
sem alguns de seus princi-
pais jogadores por até oito 
rodadas no Campeonato 
Brasileiro.

Os atletas brasileiros 
se juntaram aos “europeus” 
e iniciaram na última se-
gunda-feira, no Rio de Ja-
neiro, a preparação para os 
jogos. Se a equipe de Mano 
Menezes conseguir chegar 
à final, no dia 11 de agosto, 
só vão retornar aos seus 
times depois de mais de um 
mês. Tempo que pode fazer 
muita diferença na classifi-
cação final do Brasileirão. 
Não é a toa que os técnicos 
sempre mencionam os le-
mas dos pontos corridos. 
“Todo jogo é uma decisão”, 
“vale os mesmos três pon-
tos”, entre outros clichês. 
Dorival Júnior, Muricy Ra-
malho e o recém-chegado 
Ney Franco terão de se vi-
rar em várias decisões.

Em 2011, o Timão teve 
uma arrancada impres-
sionante e determinante 
para que levantasse a taça 
depois de oscilar entre o 
fim do primeiro turno até a 
metade do segundo. Agora, 
o São Paulo é o mais bem 
colocado entre os times 
que perderão atletas. Está 
na quinta posição, com 15 
pontos, à frente do Inter 
apenas por uma vitória. O 
Peixe, que demorou a usar 
os titulares na competição, 
em razão da Libertadores, é 
apenas o 14.

No Colorado, os des-
falques formam a base 
do setor ofensivo. O meia 
Oscar e o centroavante 
Leandro Damião foram 
chamados pelo técnico da 
seleção. O último jogo da 
equipe gaúcha já dá a di-
mensão do tamanho do 
problema. Ambos fizeram 

os gols da vitória por 2 a 1 
sobre o Cruzeiro, no Beira-
Rio. Oscar pode se tornar 
um problema maior, já que, 
segundo jornais ingleses, 
o Chelsea está perto de 
fechar sua contratação por 
25 milhões de libras (R$ 78 
milhões) já para depois de 
sua participação em Lon-
dres. Dorival Júnior, pelo 
menos, tem boas opções 
para substituir a dupla. O 
meia argentino Dátolo e o 
atacante uruguaio Diego 
Forlán. O melhor jogador 
da última Copa do Mundo, 
entretanto, ainda precisa 
de pelo menos dez dias 

para entrar em forma. Ele 
tem chances de ser relacio-
nado para o jogo contra o 
Atlético-GO, no próximo 
dia 22. 

Quem mais lamenta é 
Muricy Ramalho, que per-
derá seu grande craque, 
Neymar, e o goleiro Rafael. 
Na frente, o técnico só terá 
opções jovens: Victor An-
drade, de 16 anos, Dimba 
(19) e Geuvânio, 20, são 
favoritos a fazerem dupla 
com Miralles, envolvido na 
ida de Elano para o Grêmio. 
Por isso, Muricy tem pedi-
do reforços. No gol não há 
dúvidas. Aranha será o titu-
lar na ausência de Rafael. O 
Santos tentou, sem sucesso, 
liberar os atletas para a 
próxima rodada.

Outro santista convo-
cado é o meia Paulo Hen-
rique Ganso. Esse, porém, 
pode nem voltar em agosto. 
No último domingo, ele se 
recusou a entrar em campo 
contra o Grêmio e seus rep-
resentantes, do DIS, afir-
mam que ele não joga mais 
pelo Peixe. 

Em quantidade, o São 
Paulo é o menos prejudi-
cado do trio, já que Bruno 
Uvini raramente é aprovei-
tado e, em razão disso, de-
verá ser negociado após o 

torneio em Londres. Des-
falque mesmo será o ata-
cante Lucas, protagonista 
do time. Por ironia do des-
tino, o maior defensor do 
jovem na Seleção Brasileira 
foi Ney Franco, seu técnico 
no Sul-Americano Sub-20, 
em janeiro do ano passado. 
Agora ele deverá estrear no 
Tricolor sem o pupilo. Os-
valdo é favorito à vaga.

Há também quem pos-
sa se beneficiar dos des-
falques. São os casos das 
equipes que vão enfrentar 
Inter, Santos e São Paulo 

durante os jogos. Vasco, 
terceiro colocado, e Atlé-
tico-GO, atual lanterna do 
Brasileiro, são os mais sor-
tudos. Nesse período, am-
bos têm os três desfalcados 
pela frente. Chance para 
um tentar se aproximar da 
liderança e outro lutar para 
se reabilitar na tabela.

O líder Atlético-MG, 
Náutico, Palmeiras, Ponte 
Preta e Figueirense vão en-
frentar duas das três equi-
pes sem alguns de seus 
principais jogadores. Por 
outro lado, há quem não 

A bola volta a rolar 
hoje pela nona rodada do 
Campeonato Brasileiro 
da Primeira Divisão com 
três jogos, dois deles, 
Corinthians x Náutico, no 
Pacaembu e Figueirense 
x Atlético-MG, no Orlando 
Scarpeli se iniciando às 
18h30. A outra partida, 
Ponte Preta x Coritiba, no 
Moisés Lucareli está mar-
cada para às 21h. O líder  
da competição é do Atlé-
tico Mineiro, com 19 pon-
tos que pode se isolar do 
Fluminense, que tem 18, 
caso venha seu compro-
misso de logo mais.

 A briga pela primei-
ra posição na tabela de 

classificação da Série A 
está muito acirrada. De-
pois do Atlético-MG, três 
times cariocas brigam pe-
las primeiras colocações 
e a manutenção no G-4. 
O Fluminense, com 18 
pontos; Vasco, com 17 e 
Botafogo, com 15, com-
pletam as quatro primei-
ras posições. 

Na partida em busca 
da liderança isolada da 
Série A contra o Figuei-
rense, o Atlético Mineiro 
terá uma marca impor-
tante para este jogo. Se 
trata do lateral-direito 
Marcos Rocha que com-
pleta 50 partidas com 
a camisa do Atlético. O 

atleta, revelado pelas cat-
egorias de base do clube, 
já atuou 48 vezes no time 
oficial, além de um amis-
toso, em 2010, antes do 
atleta deixar o clube, por 
empréstimo.

Série B
Já pela Segunda Di-

visão do Brasileirão, 
cinco jogos estão marca-
dos para hoje, todos com 
horário de início pro-
gramado para às 16h20.  
São Caetano x Joinvile, 
Atlético-PR x ABC, Améri-
ca-RN x Ceará, Braganti-
no x Guaratinguetá e CRB 
x Avaí são os confrontos 
deste sábado.

teve sorte. Corinthians, Por-
tuguesa, Bahia e Coritiba 
não vão poder se aprovei-
tar de nenhum adversário 
desfalcado. O Timão, por 
ironia do destino, é quem 
vive a situação mais curio-
sa. Enfrentará Inter, Santos 
e São Paulo em sequência, 
mas logo depois dos jogos.

Para o bem ou o mal, 
é certo que em dezembro 
muitos técnicos e torce-
dores vão se lembrar da 
convocação de Mano Me-
nezes para justificar seus 
destinos no Brasileirão.

Figueirense recebe hoje o líder 
do Brasileirão pela 9a Rodada

Principal astro do Santos, o atacante Neymar ajuda o Brasil, mas prejudica o clubeOscar pode não jogar mais

Com a convocação do goleiro Rafael para a seleção olímpica, o Santos se ver na obrigação de promover o reserva, perdendo na qualidade técnica      

Fotos: Divulgação



DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação, 
para Operação da Rodovia PB366 trecho São Bentinho/Coremas, situada na Rodovia PB366 trecho São 
Bentinho/Coremas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA – CNPJ/CPF Nº 08.749.525/0001-36 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 1578/2012 em João Pessoa, 21 de junho de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: ATERRO 
SANITÁRIO SIMPLIFICADO Na(o) – Sítio Panaty – Zona Rural – Município: Taperoá – UF: PB. Processo: 
2012-002177/TEC/LI-1402

CRISTO REI ALIMENTOS NOIA LTDA – CNPJ Nº 35.505..536/0001-43 situada à Rua  do Prado nº 43, 
Centro – Patos/PB Torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, a sua renovação de  Licença de Operação, protocolada sob nº 2012-003786/TEC/LO-3250

ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA – CNPJ Nº 08.556.755/0001-89  situada à Rua  Irineu Foffily nº 278, 
Bairro Santo Antonio – Patos/PB Torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a sua renovação de  Licença de Operação, protocolada sob nº 2012-003785/TEC/LO-3249

RENATO GROTTA GREMPEL - CNPJ/CPF Nº 11.970.170/0001-15, torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1711/2012 em João 
Pessoa, 2 de julho de 2012 - Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Edificação residencial multifamiliar com 08 
unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitário individual composto de tanque séptico e sumidouro 
cilíndrico, na Rua Poetisa Violenta Maria Formiga, S/N - AEROCLUBE. Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. 
Processo: 2012-002277/TEC/LI-1412.

CONSÓRCIO ACAUÁ - CNPJ/CPF Nº 12.849.028/0001-87, torna público que a SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 1802/2012 em João Pessoa, 10 
de julho de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Lavra de Areia no leito do Rio Paraíba através de 
maquinas pesadas (retroescavadeira, carregadeira), com pá manual ou utilização de dragas, numa área 
de 129,46 há, desmonte de material, areia, área de empréstimo destinado para aplicação da construção do 
canal para integração das vertentes litorânea paraibana, no Rio Paraíba/Salgado de São Felix e Mogeiro 
Município: - UF: PB. Processo: 2012-002967/TEC/AA-0239.

CSC - CONSTRUTORA SANTIAGO CARNEIRO LTDA - CNPJ/CPF Nº 10.727.104/0001-56, torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1516/2012 em João Pessoa, 13 de junho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Unifamiliar 
sanitário (fossa séptica e sumidouro), na Rua Projetada QD. 14B LT. 21ª - PLANALTO TIBIRI Município: 
SANTA RITA - UF: PB. Processo: 2012-002170/TEC/LO-2721.

JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO - CPF Nº 299.534.054-68, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Autorização Ambiental nº 123839, para 
Publicação Volante Eleitoral -Trio Elet. Caminhão - Placa: NQC-9388-PB em todo Estado da Paraíba, situado 
a Av. Josefa Taveira nº 2016 - Mangabeira II - João Pessoa - PB. Processo: 2012-003840/TEC/AA-0264.

JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO - CPF Nº 299.534.054-68, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Autorização Ambiental (12-3840), para 
Publicação Volante Eleitoral - caminhão - Placa: MOV-0341-PB em todo Estado da Paraíba, situado a Av. 
Josefa Taveira nº 2016 - Mangabeira II - João Pessoa - PB. Processo: 2012003840/TEC/AA-0264.

JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 
CNPJ Nº 54.516.661/0048-67, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Operação nº 1773/2010 - Armazenamento e Distribuição de 
Produtos para Saúde e outros AC- 1.000m², situado a Rua Sem Nome, 024/022, nº 261 - galpão 01/A - Distrito 
Industrial - João Pessoa - PB. Processo: 2012-003844/TEC/LO-3268.

DALIA & MACHADO ABATEDOURO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ/CPF N° 13.994.193/0001-95 Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, admitiu a Licença de Instalação 
n°1588/2012 em João Pessoa, 21 de junho de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Construção de 
um matadouro privado, para o abate de ovinos e caprinos. Na (o) - PB054 KM 2 - ZONA RURAL Município: 
JURIPIRANGA - UF: PB. Processo: 2012-002312/TEC8LI-1414.

PEDRO ABRANTES NETO & CIA LTDA - CNPJ/CPF Nº 13.307.441/0001-82 Torna público que a SUDEMA - 
Superintendencia de Administração do Meio Ambiente,emitiu a Autorização Ambiental nº 1686/2012 em João 
Pessoa,29 de Junho de 2012 - prazo: 365 dias. Para atividade de : TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS 
(GASOLINA,ÓLEO E BIODIESEL), VEÍCULO PLACA OCL-6728/CE Na(o) AV. PEDRO MORENO GONDIM 
- Nº 1040 Município: CAJAZEIRAS - UF:PB. Porcesso: 2012-002246/TEC/AA-0223

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

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 SIL-
VA, 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 ECONOMICA FEDERAL, na qualidade autor(a)(es), e REU: SEVERINA PAULO DOS SAN-
TOS, 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

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 COMERCIO 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).

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação Nº 1756/2012 em João Pessoa, 09 de julho de 2012 - 
Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Pavimentação asfáltica da Rodovia PB 214 SUMÉ/CONGO 
Município: UF: PB. Processo: 2012-002829/TEC/LO-2955.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº IN011/2012 - Contratada: Pessoa Jurídica: 
Ivandro Oliveira de Araujo - ME (Ivandro Produções Artísticas), CNPJ nº 08.397.547/0001-84. Ob-
jeto:  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. Total Contratado: R$ 5.000,00. Recursos: Próprios. Vigência: 12/07/12 
a 30/12/12, para pagamento. Classificação: Sec. de Cultura, Esporte, Eventos e Lazer - 2130 - 
2085 - 33.90.39.00 - Outros serv. terc. - P. Jurídica orçamento prog. de 2012, Partes Assinantes: 
Luiz Waldvogel de Oliveira Santos (Prefeito Constitucional) e Ivandro Oliveira de Araujo. Data da 
Ass.: 12 de julho de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº IN008/2012 - Contratada: GM 7 Eventos e 
Produções Ltda SC, CNPJ nº 13.954.258/0001-79. Objeto: Prestar serviço na realização do show 
da Banda Gatinha Manhosa (Sábado dia 14 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. Total 
Contratado: R$ 26.000,00. Recursos: Próprios. Vigência: 12/07/12 a 30/12/12, para pagamento. 
Classificação: Sec. de Cultura, Esporte, Eventos e Lazer - 2130 - 2085 - 33.90.39.00 - Outros 
serv. terc. - P. Jurídica orçamento prog. de 2012, Partes Assinantes: Luiz Waldvogel de Oliveira 
Santos (Prefeito Constitucional) e Rogério Nonato dos Santos. Data da Ass.: 12 de julho de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº IN009/2012 - Contratada: José Amazan Silva 

(Amazan Produções e Eventos), CNPJ nº 04.235.094/0001-39. Objeto: Prestar serviço na realização 
do show do Cantor Amazan e Banda (Domingo dia 15 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. Total 
Contratado:  R$ 10.000,00. Recursos: Próprios. Vigência: 12/07/12 a 30/12/12, para pagamento. 
Classificação: Sec. de Cultura, Esporte, Eventos e Lazer - 2130 - 2085 - 33.90.39.00 - Outros serv. 
terc. - P. Jurídica orçamento prog. de 2012, Partes Assinantes: Luiz Waldvogel de Oliveira Santos 
(Prefeito Constitucional) e José Amazan Silva. Data da Ass.: 12 de julho de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº IN010/2012 - Contratada: Francinildo Ferreira 

dos Santos - ME (ART Produções e Eventos), CNPJ nº 07.551.949/0001-29. Objeto: Prestar serviço 
na realização do show: Os 3 do Nordeste (Domingo dia 15 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. Total 
Contratado:  R$ 12.000,00. Recursos: Próprios. Vigência: 12/07/12 a 30/12/12, para pagamento.. 
Classificação: Sec. de Cultura, Esporte, Eventos e Lazer - 2130 - 2085 - 33.90.39.00 - Outros serv. 
terc. - P. Jurídica orçamento prog. de 2012, Partes Assinantes: Luiz Waldvogel de Oliveira Santos 
(Prefeito Constitucional) e Francinildo Ferreira dos Santos. Data da Ass.: 12 de julho de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 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 IN008/2012, para contratação 
direta da pessoa jurídica: GM 7 Eventos e Produções Ltda SC, CNPJ nº 13.954.258/0001-79 , en-
dereço comercial à Rua Enock Ignacio de Oliveira, nº 702 (B-2), Bairro: Nossa Senhora da Penha, 
Cidade: Serra Talhada/PE, CEP nº 58.903-400. Direito a: Prestar serviço na realização do show da 
Banda Gatinha Manhosa (Sábado dia 14 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$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais). Publique-se e cumpra-se. 

Assunção - PB, 09 de julho de 2012.
Luiz Waldvogel de Oliveira Santos

PREFEITO

CARAU TRANSPORTES E COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ Nº 
40.802.167/0001-90, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Ambiente, a Autorização Ambiental, para Transporte de Produtos, (alcoóis, diesel, gasolina, 
nafita, biodisel e OCB1), 30 (trinta) Veículos em todo Estado da Paraíba. Processo: 2012-003842/
TEC/AA-0266.

COMUNICADO
ARCELOMITAL BRASIL S.A. - CNPJ Nº 17.469.701/0061-08, Inscrição Estadual nº 16.141.015-4, 
comunica a perda de 01 (um) Equipamento de Emissor de Cupom Fiscal, Marca SWEDA, Modelo 
IF S-9000 IIIE, versão 01.7, Fabricação 04001148 da referida empresa. Conforme Boletim de 
Ocorrência de 13 de julho de 2012.

25A UNIÃO 
GeralJoão Pessoa > Paraíba > SABADO, 14 de julho de 2012

A Paraíba foi contempla-
da com R$ 29,1 milhões em 
recursos emergenciais para 
o combate à seca. Balanço 
apresentado pelo Ministério 
da Integração Nacional até 
o dia 6 de julho demonstra 
que o Estado já contratou o 
3º maior volume de recursos 
disponibilizados para o Nor-
deste, ficando atrás apenas 
de Estados mais populosos 
como a Bahia (R$ 38,7 mil-
hões) e Pernambuco (R$ 51,8 
milhões).

Durante a 15ª Reunião 
Extraordinária da Sudene,  em 
Fortaleza,  nesta sexta-feira 
(13), o ministro da Integração, 
Fernando Bezerra, fez uma 
prestação de contas das ações 

PB ganha R$ 29,1 milhões
combate à seca

Estado já contratou o 3º maior 
volume de recursos disponibilizados 
para o NE, ficando atrás da BA e PE.

emergenciais adotadas pelo 
Governo Federal para mel-
horar as condições de vida da 
população de 1.187 municípi-
os afetados pela seca. O Gover-
no Federal contratou R$ 250 
milhões em dois meses para os 
nove estados nordestinos

Foram apresentados os 
volumes liberados para pro-
gramas como o Bolsa Esti-
agem, Garantia-Safra, Venda 
Milho Balcão, recuperação de 
poços, operação Carro-Pipa e 
socorro e assistência e linha 
emergencial de crédito.  

O governador Ricardo 
Coutinho destacou que os re-
sultados obtidos representam 
o esforço do Governo Estadual 
e instituições para a divulgação 
dos programas e a articulação 
para que os agricultores pos-
sam ter acesso a esses recursos. 

“A Paraíba pontua bem, 
figurando como o terceiro do 

Nordeste em liberação dos re-
cursos. Mas queremos que ess-
es programas andem de forma 
cada vez mais ágil para auxiliar 
os agricultores que perderam 
seus plantios”, observou.     

Na avaliação do governa-
dor Ricardo Coutinho, o Gov-
erno Federal e os estados pre-
cisam conseguir trabalhar de 
uma forma desburocratizada 
para que os benefícios cheg-
uem efetivamente para os agri-
cultores, principalmente neste 
período de seca no Nordeste. 
“O Nordeste precisa superar 
isso com uma política de aces-
so à água, mas fundamental-
mente a proteção ao rebanho, 
que está numa situação crítica, 
com mais facilidade no acesso à 
alimentação animal”, ressaltou.   

Em sua apresentação, o 
ministro Fernando Bezerra 
fez uma avaliação positiva na 
aplicação dos recursos anun-

ciados pela presidente Dil-
ma Rousseff. “Os primeiros 
números revelam o acerto da 
decisão da presidente de abrir 
o crédito emergencial para 
outras atividades produtivas 
não ligadas à atividade rural 
ou agroindustrial, que são os 
setores do comércio de serviço 
que vem demandando forte-
mente crédito nos municípios 
afetados pela estiagem”, afir-
mou o ministro.  

Ele destacou que mais 
de 900 mil agricultores serão 
beneficiados neste mês pelos 
Garantia-Safra e Bolsa Esti-
agem e cerca de R$ 100 mil-
hões foram disponibilizados 
para reforçar a distribuição de 
água por meio de carro-pipa. 
“A reunião possibilitou ouvir 
algumas sugestões dos gover-
nadores de novas alternativas 
para o aprimoramento destas 
ações”, concluiu Bezerra.

O governo federal 
propôs ontem um plano 
de carreira às entidades 
sindicais dos professores 
dos institutos e universi-
dades federais. O plano 
entraria em vigor a partir 
do ano que vem. A cate-
goria está em greve des-
de o dia 17 de maio. On-
tem, representantes dos 
grevistas conversaram 
com o secretário de Rela-
ções do Trabalho do Mi-
nistério do Planejamen-
to, Sérgio Mendonça.

 A proposta do go-
verno estima que, ao 
longo dos próximos três 
anos, a remuneração do 
professor titular com de-
dicação exclusiva suba de 
R$ 11,8 mil para R$ 17,1 
mil. Além disso, “como 
forma de incentivar o 
avanço mais rápido e a 
busca da qualificação 
profissional e dos títulos 
acadêmicos”, os níveis de 
carreira serão reduzidos 
de 17 para 13.

 Segundo documen-

to do Ministério do Pla-
nejamento, “a proposta 
permite uma mudança 
na concepção das uni-
versidades e dos institu-
tos, na medida em que 
estimula a titulação, a 
dedicação exclusiva e a 
certificação de conheci-
mentos”.

 A proposta garante 
ao professor com douto-
rado e dedicação exclusiva 
salário inicial de R$ 8,4 mil. 
A remuneração dos que 
já estão na universidade, 
com título de doutor e de-
dicação exclusiva aumen-
tará de R$ 7,3 mil para R$ 
10 mil.

  
Greve na Paraíba
Até o final da tarde 

de ontem, o movimento 
grevista não tinha decidi-
do pelo fim da greve. O 
presidente do Comando, 
Vladimir Pinheiro, afir-
mou que agendará uma 
reunião com os docentes 
para avaliar a decisão do 
Governo Federal. 

Governo propõe plano de 
reestruturação e carreira 

greve dos professores

Três edificações do Cen-
tro Histórico de João Pessoa, 
que estão classificadas como 
“situação de risco”, vão receber 
uma intervenção emergencial. 
Será feita a poda das árvores 
que crescem em suas fachadas, 
provocando rachaduras nas 
paredes e colocando em risco 
a integridade dos imóveis e 
do público que transita pelas 
calçadas. Localizados na Pra-
ça Dom Adauto/esquina com 
a Rua Vigário Sarlem e na Rua 
Duque de Caxias, entre a Rio 
Branco e a Rua Conselheiro 
Henriques, os imóveis estão 
abandonados por seus pro-
prietários e em estado ruinoso. 

A ação patrimonial será 
realizada na próxima quar-
ta-feira, dia 18, a partir das 
sete horas da manhã, pe-
las equipes da SEMAN/SE-
DURB, e marcará o início de 
uma série de atividades que 
serão realizadas, até o final 
do ano, na poligonal da área 
de tombamento histórico da 
capital paraibana. 

O trabalho é resultado 
de uma parceria que envol-
ve o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacio-

nal (Iphan), o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Ar-
tístico do Estado da Paraíba 
(Iphaep), a Coordenadoria 
do Patrimônio dos Bens Cul-
turais de João Pessoa (Co-
pac), além da Defesa Civil 
– do Estado e do Município 
-, o Corpo de Bombeiros e 
secretarias municipais - Se-
man, Sedurb, Seinfra e Se-
mob. 

“Essa é uma ação exem-
plar, que marca o início de 
uma série de atividades que 
iremos realizar em 86 imó-
veis que estão em “situação 
de risco”. De início, a equipe 
realizará serviços emergen-
ciais, como podas, empare-
damentos, fechamentos com 
tapumes, escoramentos e des-
cupinização, nos imóveis que 
oferecerem mais riscos”, expli-
ca o arquiteto Marco Antonio 
Coutinho. Segundo ainda o di-
retor do IPHAEP, numa etapa 
posterior, o objetivo do grupo 
é intensificar o trabalho com 
o Ministério Público Federal 
e Estadual, “no sentido de que 
todos os proprietários sejam 
obrigados a realizar esses ser-
viços emergenciais”.

Árvores que crescem em 
imóveis vão ser podadas

centro Histórico



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - MAMANGUAPE – PARAIBA
SERVIÇO NOTARIAL e REGISTRAL DO 1° OFÍCIO

Rua Presidente João Pessoa, 27, Centro. Tel. (83)3292-2280 – CEP 58.280.000
A Oficiala titular do Registro Geral de Imóveis e anexos desta Comarca de 

Mamanguape, Estado da Paraíba, em virtude da Lei. Faz saber a todos quantos o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que nos termos dos Arts. 18 e 
19 da Lei n° 6.766 de 09 de dezembro de 1979, os proprietários ANTONIO LOPES 
DE SOUZA, brasileiro, casado com Maria Avany da Silveira Lopes, inscrito no CPF 
sob n° 132.236.074-04, residente na cidade de João Pessoa/PB, à Rua Otacílio de 
Albuquerque, 218, Expedicionários; MARIA BERNADETE DE SOUZA, brasileira, 
separada judicialmente, comerciante, portadora do RG n° 193664 SSP-PB, CPF 
299.190.964-15, residente e domiciliada à Rua José Cavalcanti Chaves, 270, Bairro 
Expedicionários, João Pessoa-PB; e MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SOARES, 
brasileira, casada com Gabriel do Nascimento Soares, RG n° 388.974-SSP-PB, inscrita 
no CPF sob n° 300.237.504-72, residente à Rua Antonio Batista de Araújo, n° 150, 
Bessa, na cidade de João Pessoa-PB, requereram o registro do LOTEAMENTO de-
nominado “LOTEAMENTO MORADA NOBRE”, situado no perímetro urbano da cidade 
de Itapororoca, desta Comarca, medindo 21,4218ha (vinte e um hectares, quarenta 
e dois ares e dezoito centiares), com os seguintes limites e confrontações- NORTE: 
Com terras de Maria das Dores Ferreira, Elias Soares de Oliveira, Aquino Leonel da 
Silva, Sebastião Ferreira da Silva, Francisco Dionísio da Silva; SUL -Com terras de: 
Luis Targino Muniz e terras dos herdeiros de José Lopes de Souza (Antonio Lopes de 
Souza, Maria Bernadete de Souza e Maria das Graças Souza Soares); LESTE - Com 
terras de Anselmo de Souza Brito; OESTE - Com terras de José Joaquim de Oliveira, 
composto de 24 quadras divididas em 496 lotes para fins de habitação unifamiliar, 
comércio e serviços locais, sendo 109.589,88 metros quadrados de área de lotes; 
59.004,12 metros quadrados de área de vias; 9.214,00 metros quadrados de equipa-
mentos comunitários; 36.410,00 metros quadrados de área verde, conforme planta, 
Memorial Descritivo e Alvará devidamente aprovados pela Prefeitura Municipal da 
Cidade de Itapororoca/PB, em 13 de junho de 2012, como também autorização para 
uso alternativo do solo n° 48/2011 – SUDEMA/DIFLOR, e Licença de Instalação de 
n°1087/2012, apresentados; que a documentação a tal pedido encontra-se arquivada 
neste Cartório situado à Rua Presidente João Pessoa, n° 27 – Bairro Centro, cidade 
de Mamanguape/PB, CEP 58.280-000, no horário das 8:00 horas às 17:00 horas à 
inteira disposição dos interessados. E para que ninguém alegue ignorância expediu-se 
o presente Edital que será publicado por 03(três) dias consecutivos no Diário oficial do 
Estado. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da ultima publicação 
e não havendo impugnação de terceiros, será feito o registro. Mamanguape/PB, 06 de 
junho de 2012. Eu Teresa Ramos Lins, Oficiala Titular do Registro Geral de Imóveis 
desta Comarca de Mamanguape/PB, Estado da Paraiba, digitei, subscrevo e assino. 
Teresa Ramos Lins - A Oficiala

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.: ANDERSON JOSE CABRAL DE MA-
EDEIROS
CPF/CNPJ: 051065044-90
Titulo: DUP PRES SER IN  R$400,00
Cedente: COND DO EDIFICIO PAULINA VIRGOLINO
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034713
Responsavel.: CAROLYNE LUZIA NOBREGA RO-
DRIGUES
CPF/CNPJ: 014660037/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$237,36
Cedente: TREND FAIRS E CONGRESSES OPE-
RADORA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034799
Responsavel.: CAROLYNE LUZIA NOBREGA RO-
DRIGUES
CPF/CNPJ: 014660037/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.679,88
Cedente: TREND FAIRS E CONGRESSES OPE-
RADORA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034800
Responsavel.: COMPROL COM DE PROD DE LIM-
PEZA LTDA
CPF/CNPJ: 010689548/0001-44
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$200,00
Cedente: SAYONARA OLIVEIRA DE ANDRADE
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032640
Responsavel.: DAVI JOSE T A DA SILVA
CPF/CNPJ: 977019714-91
Titulo: DUP PRES SER IN  R$170,53
Cedente: COND RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034709
Responsavel.: D&M COMERCIO DE MARCAS LTDA
CPF/CNPJ: 006004638/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$500,00
Cedente: PROIMPORT BRASIL LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034528
Responsavel.: DULCILEIA ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 674092454-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$370,00
Cedente: ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036172
Responsavel.: ELENILDA GON ALVES SANTANA
CPF/CNPJ: 012931480/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$339,94
Cedente: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE REFRIGE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035203
Responsavel.: FRANCISCO LUIZ DUARTE FILHO
CPF/CNPJ: 013792664/0001-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$205,53
Cedente: RS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034923
Responsavel.: GEANE DO AMARAL MODESTO 
GONCALVES
CPF/CNPJ: 051536484-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$269,55
Cedente: CAMPELO & PEREIRA LTDA.
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035195
Responsavel.: HALYSON GERALDO FERNANDES 
BORBA
CPF/CNPJ: 021391594-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$649,22

Cedente: COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036127
Responsavel.: INDUSTRIA PROJETO 20 DE PREMOL
CPF/CNPJ: 012880133/0001-89
Titulo: DUP PRES SER IN  R$310,00
Cedente: MARCIO TULLIO DE FARIAS CHAVES
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034029
Responsavel.: JACIARA FERNANDES FIORENCIO
CPF/CNPJ: 087008724-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$500,00
Cedente: SJT SAUDE - CURSOS PROFISSIONALIZAN
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035165
Responsavel.: JOSE CANDIDO DO NASCIENTO
CPF/CNPJ: 236529504-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$348,00
Cedente: PB ATACADO E COM. DE MATERIAL DE CO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036113
Responsavel.: JOSE RENATO DA SILVA
CPF/CNPJ: 010948073/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.659,58
Cedente: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE REFRIGE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035281
Responsavel.: LUIZ MONTEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 132648184-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.000,00
Cedente: CP COMERCIO DE PECAS LTDA ME
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036195
Responsavel.: MEGA RADIO TELECOMUNICACOES
CPF/CNPJ: 004615157/0001-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$555,70
Cedente: SMART RADIO SIST COMUN LTDA ME
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035085
Responsavel.: RENATO BARCELLOS
CPF/CNPJ: 141115108-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$220,00
Cedente: CASA DO ESCAPAMENTO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036101
Responsavel.: RGA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 008618955/0001-19
Titulo: DUP VEN MER IND  R$140,00
Cedente: OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034827
Responsavel.: TRIANON DESIGN
CPF/CNPJ: 005328407/0001-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.441,30
Cedente: BRASI LUSTRES LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035377
Responsavel.: WORK INFORMATICA JPA
CPF/CNPJ: 010454019/0001-61
Titulo: DUP VEN MER IND  R$987,61
Cedente: TERMACO T M C SERV ACES LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034766

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,  14/07/2012
Bel. GERMANO CARVALHO 

TOSCANO DE BRITO
- Titular -

ESTADO DA PARAÍBA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2012
O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental - CISCO, através do Prego-

eiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta 
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 003/2012, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto 
é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APOIO OPERACIONAL E COORDENAÇÃO LOGÍSTICA DAS OFICINAS 
DE CAPACITAÇÃO DE PEDREIROS EM CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CAPACI-
TAÇÃO DE FAMÍLIAS EM GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - GRH, CAPACITAÇÃO 
DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, Assistência Técnica e Apoio Operacional. Data de 
abertura: 25/07/2012 às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição na sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua Vereador Elias Duarte, 
S/N, Centro, Sumé - PB, no horário de atendimento ao público, das 08:00 às 12:00 horas.

Sumé, 13 de julho de 2012.
Daniel Bruno Barbosa da Silva - Pregoeiro.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SANTA RITA

Rua Juarez Távora, 93  - Centro - Santa Rita - PB
EXTRATO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº  099/2012 - DSP
Tipo: dispensa de Licitação
Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PELO PERÍODO DE 180 
(CENTO E OITENTA) DIAS, CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS A PARTIR DA 
ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO OU COM PRAZO ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDI-
MENTO LICITATÓRIO REGULAR, NÃO PODENDO ULTRAPASSAR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Amparo legal: Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93 e alterações posteriores 
Valor do Contrato: R$ 582.182,35 (vlr.estimado mensal)
Contratado: AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA
Dispensa: Parecer da CPL e Assessoria Jurídica
Ratificação 31/05/12 e Assinatura: 31/05/12, pelo Sr. Marcus Odilon Ribeiro Coutinho, Prefeito.

Santa Rita, 31 de maio de 2012
Comissão Permanente de Licitação

Maria Graciete dos Santos
Presidente em Exercício

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2012
OBJETO: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS.
LICITANTE HABILITADO:
- SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA..
LICITANTES INABILITADOS:
- BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA..
- CONSTRUTORA COMARTH LTDA.
- EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTUÇÕES LTDA.
- TEC NOVA - CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
24/07/2012, às 08:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua João Vicente de Almeida, S/N - Edilson 
Alves - Marizópolis - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3544-1041.
Marizópolis - PB, 09 de Julho de 2012

LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2012
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE 

MARIZÓPOLIS.
LICITANTE HABILITADO:
- SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA..
LICITANTES INABILITADOS:
- ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP.
- BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA..
- CONSTRUTORA COMARTH LTDA.
- CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME.
- CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA.-ME.
- EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTUÇÕES LTDA.
- TEC NOVA - CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME.
- MMPORT MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
24/07/2012, às 11:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua João Vicente de Almeida, S/N - Edilson 
Alves - Marizópolis - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3544-1041.
Marizópolis - PB, 09 de Julho de 2012

LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2012
OBJETO: EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM.
LICITANTES HABILITADOS:
- GARIBALDE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA..
- SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA..
LICITANTES INABILITADOS:
- BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA..
- CONSTRUTORA COMARTH LTDA.
- CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME.
- GERCAL - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA EPP.
- JMR CONSTRUÇÕES LTDA..
- SÃO JOSÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME.
- SETA CONSTRUÇÕES.
- TEC NOVA - CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME.
- VIGA - ENGENHARIA LTDA.
- CONSTRUTORA COVALE DO VALE LTDA.
-  SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
25/07/2012, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua João Vicente de Almeida, S/N - Edilson 
Alves - Marizópolis - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3544-1041.
Marizópolis - PB, 10 de Julho de 2012

LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2012
OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.
LICITANTES HABILITADOS:
- CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA.-ME.
- GARIBALDE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA..
- GERCAL - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA EPP.
- SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA..
LICITANTES INABILITADOS:
- ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP.
- BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA..
- CONFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA .
- CONSTRUTORA COMARTH LTDA.
- CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME.
- CONSTRUTORA GUILLEN INCORPORAÇÃO E SERVIÇOS LTDA..
- COVALE CONSTRUÇÕES LTDA ME.
- EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTUÇÕES LTDA.
- SÃO JOSÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME.
- SETA CONSTRUÇÕES.
- TEC NOVA - CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME.
- VIGA - ENGENHARIA LTDA.
- BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
26/07/2012, às 08:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua João Vicente de Almeida, S/N - Edilson 
Alves - Marizópolis - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3544-1041.
Marizópolis - PB, 10 de Julho de 2012

LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2012
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Padre Zeferino Maria, S/N - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Julho de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelado de três veículos, 
0 km, novo, sendo dois do tipo passeio e um do tipo utilitário. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 81371661.
Sapé - PB, 12 de Julho de 2012

FLAVIANA LÍDIA S. DE LUNA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2012
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Padre Zeferino Maria, S/N - Centro - Sapé - PB, às 11:00 horas do dia 25 de Julho de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de 2 (dois) veículos do tipo 
passeio, junto a secretaria de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 81371661.

Sapé - PB, 12 de Julho de 2012
FLAVIANA LÍDIA S. DE LUNA - Pregoeira Oficial

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N  124/2012
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, pelo 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiaria-
mente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial, 
na sede deste órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria 
- Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 31/07/2012 às 14:00 horas para:

Contratação de empresa para serviço de manutenção preventiva e corretiva nas centrais e 
aparelhos ar condicionado, destinado ao Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, 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 - 12-00681-6
João Pessoa, 13 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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

 TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2012
REGISTRO NA CGE Nº 12.00826-6/2012
A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP, através da Comissão Per-

manente de Licitação - CPL, torna público o resultado de habilitação da TOMADA DE PREÇOS nº 
004/2012, cujo objeto é a conclusão da construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais, no 
município de Juazeirinho, Estado da Paraíba, pelo Programa Pró-Moradia. Após a análise da docu-
mentação de Habilitação, a Comissão julgou INABILITADA a empresa COFEM CONSTRUÇÕES, 
SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA, por infringência aos itens 8.2.4, alíneas  “e”, “e1”, “f”, “f1” e “g” 
e 8.2.5, alínea “e1”, do Edital.  João Pessoa, 12 de julho de 2012.

ESMERALDO ALVES LACERDA
Presidente da CPL

METALURGICA MARQUESA
CONVITE DE VOLTA  AO TRABALHO

Convidamos o Sr. EMANUEL DIAS SILVA, portador da CTPS N°  Série 00054578/00034-PB, a 
comparecer ao local de trabalho - Av. Pedro Moreno Gondim,710 - Cajazeiras/PB, no prazo de dois 
(02) dias úteis, para justificar suas faltas que vem ocorrendo desde o dia 06 de Junho/2012, até a 
presente data,  sob pena de caracterização de abandono de emprego, ensejando a justa causa do 
seu contrato de trabalho, conforme dispõe o artigo 482, letra “I” da CLT.

Cajazeiras, 13 de julho de 2012.
E. Alves Pequeno

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO n.º 002/2012
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
PROCESSO ADM. N.º 00016.003575/2012-6
DATA DA ABERTURA: 03/08/2012
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA-DETRAN Torna público que 

fará realizar através da Comissão Especial de Licitação, as 14 horas do dia 03 de agosto de 2012 no local 
onde funciona a CPL situado na Rua Emília Batista Celane, SN, Mangabeira, João Pessoa-PB., licitação 
modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço global por lote para: contratação de empresa de enge-
nharia especializada para execução de obra referente a manutenção preventiva e corretiva nas edificações 
do DETRAN nas cidades de Belém, Brejo do Cruz, Coremas, Jericó, Mataraca, Paulista, Santa Helena, São 
João do Rio do Peixe, São José de Piranhas, Triunfo e Uiraúna. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores, Lei 123/2006 e demais normas inerentes. Informações e cópia completa do 
edital poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitação no endereço acima mencionado no horário 
de expediente normal de 08:00 á 12:00 e de 14:00 ás 18:00hs., ou pelo site: www.detran.pb.gov.br, ou ainda 
pelo telefone: (083) 3216-2593.

João Pessoa, 13 de julho de 2012.
ANDRÉ MARTINS PEREIRA NETO

Presidente da CEL de Obras

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS 
DE PETRÓLEO NO ESTADO DA PARAÍBA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL

O Diretor Presidente do Sindicato do Comércio varejista de Derivados de Petróleo no Estado da 
Paraíba - SINDIPETRO-PB, nos termos do Artigo 23, Inciso III do Estatuto, convoca os associados 
para participarem de Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 24 de julho de 2012, na sede 
da entidade, situada à Rua Rodrigues de Aquino, 267 - 5º andar- Edifício ASPLAN  - Centro - João 
Pessoa/PB  às 15:00 horas(quinze horas) em primeira convocação e às 17:00 (dezessete horas) 
em segunda convocação, para deliberação sobre:

ORDINARIAMENTE
1) Prestação de Contas anuais dos exercícios de 2010 e 2011.
2) Apresentações dos balancetes mensais de janeiro à junho 2012.

João Pessoa, 11 de julho de 2012
OMAR ARISTDES HAMAD FILHO

Diretor Presidente

ESTADO  DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL  DE  SANTA RITA

Rua Juarez Távora, 93 - Centro
58.300-410 - SANTA RITA - PB
C.G.C. : 09.159.666/0001-61
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL Nº 003/2012
CONTRATO RESCINDIDO Nº 234/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB
CONTRATADA: JJR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, pessoa jurídica de direito privado, 

com sede Av. Rui Carneiro, 845 - Miramar - João Pessoa/PB, inscrita no CNPJ nº. 09.629.977/0001-
47.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
recapeamento em concreto betuminoso usinado a quente, tapa buracos em concreto asfáltico a frio 
e recuperação de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do município de Santa Rita.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, pessoa jurídica de direito publico interno, com 
sede na Rua Juarez Távora, nº 93, centro, Santa Rita 340, Estado da Paraíba, inscrita no Cadastro 
da Fazenda Nacional (CNPJ) sob n.º 09.159.666/0001-61, neste ato representada pelo representante 
legal, chefe do Poder Executivo Municipal, DR. MARCUS ODILON RIBEIRO COUTINHO, formaliza 
a RESCISÃO UNILATERAL do Contrato nº 234/2011, firmado com JJR EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS, pessoa jurídica de direito privado, com sede Av. Rui Carneiro, 845 - Miramar - João 
Pessoa/PB, inscrita no CNPJ nº. 09.629.977/0001-47, de acordo com as informações oriundas da 
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, nos termos do quanto estabelecem os artigos 78, I e V e 79, 
I ambos da Lei Federal nº 8.666/93.

Santa Rita/PB,  02 de julho de 2012.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
MARCUS ODILON RIBEIRO COUTINHO

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2012
A Prefeitura Municipal de Sumé - PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados o ADIAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL nº. 026/2012, cujo objeto 
é a Aquisição de Caminhão Compactador de Lixo, considerando a necessidade de adequação as 
funções administrativas. Fica adiada “sine die” a sessão que estava marcada para o dia 20/07/2012, 
às 11h00min.

Sumé, 12 de julho de 2012.
Daniel Bruno Barbosa da Silva - Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos profissionais do Fisco da Receita do Estado da Paraíba convoca toda a categoria 

que tenha interesse na constituição de uma Associação dos Fiscais da Receita Estadual na cidade de 
Caaporã - PB para participar da Assembléia Geral Extraordinária, tendo como assuntos: 01 - Funda-
ção da Associação; 02 - Formação da Diretoria; 03 - Escolha do local da sede; 04 - Assuntos Gerais 
de interesse dos associados; a ser realizado no dia 20 de julho de 2012, 1º convocação às 11:00h 
e 2º convocação às 11h30, na Rua Beatriz Alves Ferreira, nº 30, bairro do Mutirão, Caaporã - PB.

Caaporã, 12 de julho de 2012.
EMMANUEL PINHEIRO DE LUCENA

PRESIDENTE

PREFEITURA MUN. DE SÃO SEB. DE LAGOA DE ROÇA/PB
EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 00008/2012

OBJETO: Contratação da prestação de serviços de Assessoramento técnico, jurídico e adminis-
trativo especializado junto a Coordenadoria Especial de Controle Interno no município, durante o 
exercício 2012. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2012. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 020300.04.122.1003.2005 - 
Natureza da Despesa: 3390.36. VIGÊNCIA: 6 (seis) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00074/2012 - 13.07.12 - NASCIMENTO E 
BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 12.000,00 (doze mil reais).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de aquisição por Preço Unitário destinado a aquisição 

de máquinas e implementos agrícolas
Partes: Prefeitura Municipal de Bananeiras, CNPJ nº 08.927.915/0001-59; Base Máquinas e Imple-

mentos agrícolas Ltda, CNPJ/MF sob o n° 14.730.000/0002-32; Objeto: Reduzir, ao valor do contrato 
original o percentual de 6,71858856%, o que representará a importância de R$12.328,61(doze mil 
trezentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos), correspondente ao preço global do produto, 
ora reduzido. Em decorrência dessa alteração, da Cláusula Terceira, do Contrato de aquisição, o 
valor global do produto passará a ser de R$ 171.171,39 (cento e setenta e um mil cento e setenta 
e um reais e trinta e nove centavos).

Modalidade da Licitação: Pregão Presencial nº 012/2012; Fonte de Recursos:  Contrato de 
Repasse nº 0369251-36/MDA/Caixa  

Data da Assinatura: 16/04/2012; Vigência: 31.12.2012. 
Signatários: Marta Eleonora Aragão Ramalho - Prefeita Constitucional,
José Inocêncio Hermínio - Procurador da Base Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 21 - Centro - Guarabira - PB, às 08:00 horas do dia 27 de Julho de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículo tipo ônibus. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
20/2007. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 32711246. Email: pmglicitacoes@voax.com.br Sites: guarabira.famup.com.br (portal 
dos municípios/Guarabira/licitações)/ www.guarabira.pb.gov.br/licitacoes.

Guarabira - PB, 03 de Julho de 2012
ISAC ESCARIÃO CADÊTE DA NÓBREGA 

 Pregoeiro Oficial

ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE SANTA HELENA - PB
CNPJ (MF) Nº 03.558.994/0001-54
A ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE SANTA HELENA - PB, vem por intermédio deste aviso, 

comunicar aos interessados que deu entrada junto ao órgão da SUDEMA - PB, em uma licença 
simplificada sob o nº de processo 2012-003377/TEC/LS-0032, no dia 21 de junho de 2012 que tem 
como objetivo a construção de uma unidade de extração de mel. 

SANTA HELENA, 13 de julho de 2012.
JOSÉ JOZIMAR JUNIOR 

Presidente. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2012
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Julho de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE PREÇO para aquisição 
de instrumentos musicais, destinados a atender a diversas secretarias do município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
057/2009. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Nazarezinho - PB, 13 de Julho de 2012
MARIA MARINEIDE PINHEIRO VALE 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2012
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 10:00 horas do dia 26 de Julho de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE PREÇO de serviços de 
serigrafia em geral e confecção de camisetas, short, calças etc, para eventos da administração. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 057/2009. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no en-
dereço supracitado.

Nazarezinho - PB, 13 de Julho de 2012
MARIA MARINEIDE PINHEIRO VALE 

 Pregoeira Oficial

Estado da Paraíba
Município de Cajazeirinhas

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, Estado da Paraíba, através de sua Pregoeira 

Oficial do Município, Torna público para o conhecimento de quem interessar, que no dia 27 de julho de 
2012, ás 09h30min, na sede da prefeitura municipal localizada á Rua Admilson Leite de Almeida, Nº. 
80, Centro, CEP: 58.855-000, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial Nº. 032/2012, 
tipo Menor Preço, tendo como objetivo locação de 01 veículo, para transportar funcionários das 
secretarias de Administração, Finanças, Gabinete do Prefeito, e setor de contabilidade, saindo do 
Município de Pombal para o Município de Cajazeirinhas/PB. O edital encontra-se á disposição na 
sala da comissão Permanente de Licitação, no endereço supramencionado, que será regida pela 
Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie. Qualquer informação poderá ser obtida e esclarecida 
na sala da Comissão de licitação das 07h30min às 12h30min horas. 

Cajazeirinhas/PB, 13 de julho de 2012.
Keylla Medeiros Lacerda e Lacerda 

Pregoeira

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 14 de julho de 2012Publicidade
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