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Notas falsas são enviadas de 
Curitiba para JP pelos Correios

O GOE apreendeu na 
tarde de ontem na Capital 
R$ 5 mil em notas falsas. 
O dinheiro foi enviado de 
Curitiba para um endereço 
no bairro dos Ipês através 
do serviço Sedex, dos Cor-
reios. Um homem foi preso 
e encaminhado à Polícia 
Federal. PágiNa 25
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clima & tempo
Sertão

28   Máx.
24o  Mín.

31o   Máx.
17o  Mín.

33   Máx.
19o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Nublado com 
chuvas ocasionais

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,036 (compra) R$ 2,036 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,960  (compra) R$ 2,100 (venda)
EURO   R$ 2,496 (compra) R$ 2,498  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Escola Técnica Pública em 
Saúde é inaugurada em Sapé

CApACItAção

PágiNa 15

Marés Hora Altura

Fonte: Marinha do Brasil

ALtA

ALtA

03h08

15h32

2.2m

2.1m

baixa

baixa

21h26

09h19

0.5m

0.4m

O ministro do TCU, Ben-
jamin Zymler, proferiu pa-
lestra em João Pessoa sobre 
o Regime Diferenciado de 
Contratação. PágiNa 18

Um estudo feito pela USP revela que as crianças 
que apanham tendem a usar a violência para re-
solver problemas quando adultos. PágiNa 11

Obras do PAC 
na PB poderão 
ter as licitações 
agilizadas

legislação

o retrato expressionista do poeta Zé Limeira PágiNa 5

sol e poucas 
nuvens

sol e poucas 
nuvens

professores 
da UFpB se 
reúnem na 
quinta-feira

PágiNa 13

Criança que a panha pode 
se tornar adulto violento

Marenilson Batista 
aponta as ações para 
combater a seca 
e a febre aftosa

Entrevista

pÁGINA 3

FoTo: Marcos Russo  

José Gilvandro dos 
Santos Barbosa disse que 
invadiu a residência do 
garoto para matar o pai do 
menino. PágiNa 14

Polícia apresenta 
acusado de
matar criança
de quatro anos

TRagédia

O ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva virá a 
João Pessoa para reforçar 
a campanha do petista Lu-
ciano Cartaxo à prefeitura 
da Capital. PágiNa 17

Lula vai reforçar 
a campanha para 
prefeito do PT 
em João Pessoa

eleição

Parceria vai recuperar prédios históricos ameaçados de tombar em JP  PágiNa 14

l Sine de João pessoa inicia semana com oferta de 101 vagas de trabalho

l Matrícula da segunda chamada do Sisu será realizada hoje e amanhã

l Festival paraibano de Coros encerra inscrições na próxima sexta-feira

l Sudema promove hoje debate sobre sustentatibilidade no Jardim Botânico, na Capital

Começa obra para loteamento do “Minha Casa, Minha Vida”, em Campina PágiNa 16

FoTo: Cláudio goes/secom-PB

FoTo: divulgação
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Domingos Sávio

Em sua breve passagem por João Pes-
soa, na sexta-feira passada,  a presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral, ministra Car-
men Lúcia, não poderia ter sido mais inci-
siva. Com todas as letras e na condição de 
autoridade maior do processo eleitoral que 
se inicia, disse que a Justiça vai agir com ri-
gor, sobretudo, não contemporizando com 
a prática dos chamados votos de cabresto 
e/ou compra de votos.

A ministra até antecipou, em tese, o 
que pode acontecer com candidatos que 
teimem em desrespeitar a legislação: 
“Quando devidamente apurado, verificado, 
o ilícito será punido. Aquele que recebeu 
um número até maior de votos, mas votos 
que não foram obtidos de forma lícita, livre 
e certa pelo eleitor são cassados”. 

Em reunião com os membros do TRE, 
juízes e promotores eleitorais do Estado,  a 
presidente do Tribunal Superior Eleitoral 
recomendou que atuem com rigor diante 
de  qualquer possibilidade de crime eleito-
ral e ainda revelou que vai analisar se mu-
nicípios da Paraíba precisarão do auxílio de 
forças federais durante o pleito.

Em Natal, onde esteve um dia depois, 
a ministra Carmen Lúcia chegou a conside-
rar que a aplicação da Lei da Ficha Limpa 
será um desafio para a Justiça Eleitoral, 
mas desfez qualquer dúvida: “O  TSE terá 
que fazer cumprir a lei, porque ninguém 
aceita mais a corrupção”.

Por decisão do Supremo Tribunal Fe-
deral, a Lei da Ficha Limpa, sancionada em 

junho de 2010, não foi considerada válida 
nas eleições daquele ano. Com isso, candi-
datos fichas-sujas que disputaram cargos 
em 2010, e que acabaram barrados com 
base em restrições da lei, foram liberados 
depois para assumir seus mandatos.

Mas este ano será diferente. A presi-
dente garante que no pleito de outubro não 
haverá brecha para o descumprimento da 
Lei da Ficha Limpa. “Não é aviso, não é con-
selho, não é proposta. Lei é para ser cum-
prida. O juiz existe para dar cumprimento a 
lei e nós daremos”, pontuou.

A principal recomendação aos tribunais 
regionais – acentua a ministra – é  que haja 
fiscalização, rigor e celeridade nos processos 
que venham a ser apresentados à Justiça Elei-
toral. Ela reconhece que há um grande avan-
ço da democracia no Brasil, mas admite que 
ainda é preciso aperfeiçoar muita coisa. “É 
uma construção permanente e nós estamos 
nesta fase de construção”, observou. 

Aos políticos que disputam mandatos 
eletivos não pode passar em branco este 
alerta feito pela ministra Carmen Lúcia. “A 
lei não é um aviso, uma proposta ou um 
conselho”. A lei é uma determinação, uma 
obrigação a ser cumprida.

E o mais importante de tudo – aquilo 
que define com precisão cirúrgica os an-
seios de toda a sociedade brasileira – é 
a frase com a qual a presidente do TSE 
marca a sua presença nos dois Estados 
do Nordeste: 

- Ninguém tolera mais a corrupção!

O Brasil está tão acostumado com 
espertalhões que, hoje em dia, honesto 
virou sinônimo de otário. Quem nunca 
ouviu aquela frase célebre, infame e pe-
jorativa, segundo a qual “O mundo é dos 
mais espertos”?

Algumas pessoas escrupulosas, ou 
honestas, certamente já ouviram coisas 
do tipo: “Você nunca vai ter nada porque 
não passa de uma besta...”

Pois bem. O nosso amado Brasil, 
na semana que passou, encontrou um 
exemplo de que se pode lucrar com mui-
ta correção... Um sinal de que Honesti-
dade pode ser sinônimo de Crescimento.

Rejaniel de Jesus dos Santos, de 
36 anos, e a sua mulher Sandra Santos, 
são moradores de rua na cidade de São 
Paulo. Eles encontraram, no lixo, uma 
bagatela de R$ 20 mil que tinha acabado 
de ser roubada num restaurante. O casal 
se encontrava sob um viaduto quando 
ouviu o alarme de uma empresa próxi-
ma. Eles saíram pra verificar e encontra-
ram o tesouro, pegaram todo o dinheiro 
e o devolveram ao dono.

Resultado: tanto o homem como a 
mulher conseguiu emprego no restau-
rante furtado. O japonês Miguel Kikuchi, 
dono do negócio, ficou tão estarrecido 
com o gesto que ainda ofereceu-lhes 
farta refeição e quis presenteá-los com 
uma viagem, mas eles preferiram aceitar 
o emprego.

Devolver 20 mil reais, para quem 
ganha 100 reais ao mês como catador 
de lixo, é algo que beira o inacreditável. 
Em primeiro lugar, porque não rouba-

ram, apenas acharam uma mina jogada 
em algum lugar, sem nem saber a quem 
pertencia. Se soubessem, e não devol-
vessem, teriam usado de má fé. O casal, 
ao contrário, procurou a Polícia, e a 
polícia avisou ao restaurante que o seu 
dinheiro havia sido encontrado.

Sandra Santos e Rejaniel de Jesus 
já moravam na rua há mais de um ano, 
desde que ficaram desempregados. O 
que ganhavam diariamente, catando ma-
terial reciclável, era tão insignificante 
que, feitas as contas, teriam que passar 
uns 16 anos de rua para conseguirem 
somar essas 20 mil pratas.

Mas Sandra Santos e Rejaniel de 
Jesus, num piscar de olhos, tiveram a 
sorte de encontrar a soma. Em outro 
piscar de olhos, tiveram a grandeza da 
devolução. Num país de demóstenes 
e cachoeiras, de CPIs que se arrastam 
meses a fio, esses miseráveis deram um 
exemplo à nação, além de ganharem 
como recompensa os dois empregos 
que lhes faltavam. E ainda dizem que 
honestidade não bota ninguém pra 
frente!

Para esse casal, nós temos o de-
ver dos melhores votos. Votos de êxito 
nessa nova vida e votos de proteção, se-
gurança acima de tudo, depois do gesto 
que praticaram. O Brasil tem o dever 
de amparar essas criaturas. Proteger-
-lhes a integridade física e social. Mas 
proteger-lhes, também, como forma 
de proteger a nós todos, mantendo-os 
vivos em nossa memória e presentes, 
sempre, na consciência nacional.

Meu colega de saudades, Carlos 
Pereira, vai concordar comigo. As bandas 
de música, que tanto alegravam o povo de 
uma cidade, estão virando espécies em 
extinção. Qual o motivo disso, senhores 
prefeitos? Se existem, estão em crise. E 
me vem à memória o maestro Joaquim 
Pereira, todo elegante, conduzindo a bem 
afinada Banda do 15 R. I... 

Lembro-me também que organiza-
ram um festival de bandas de música do 
Estado que foi um sucesso. Difícil, muito di-
fícil mesmo era ficar triste quando a banda 
passava. E o nosso Chico Buarque chegou 
a compor aquela inspirada modinha que 
falava da alegria que uma banda de música 
causava numa cidadezinha do interior.  

E lembro das retretas de outrora, 
sobretudo na praça João Pessoa, atraindo 
todo mundo da Capital. E o programa da 
banda saía até no jornal A União, em que 
figurava o “Nabuco” de Verdi, sem esque-
cer o Guarani, de Carlos Gomes. 

Uma banda de música numa cida-
de do interior é instrumento de cultura 
despertando muitas vocações e, ao mesmo 

tempo, incentivando os sentimentos de 
solidariedade entre as pessoas. 

Estariam mesmo em extinção as ban-
das de música? Ao que tudo indica, sim, o 
que é uma pena...

Que beleza se pudéssemos reunir 
num concurso todas as bandas de música 
do interior. Bandas de Riacho dos Cavalos, 
de Catolé do Rocha, Pombal, Cajazeiras, 
Piancó, Campina Grande, Sapé...

Vamos, senhores prefeitos, estimular 
as vocações. As bandas de música preci-
sam voltar às praças, alegrar as pessoas, 
fazendo o povo esquecer, por alguns 
instantes, os problemas da vida. E viva a 
terapia musical. 

Nunca mais me esqueci, quando, 
certa manhã, acordei ouvindo a Banda de 
Música do 15 R. I. executando o famoso 
dobrado “Os Flagelados”, sob a batuta do 
Joaquim Pereira. Acho que todo mundo se 
levantou da cama com outro astral, dese-
jando abraçar o mundo inteiro.  

Uma banda de música numa cidade-
zinha do interior é  instrumento de cultura. 
Incentiva vocações para a boa música.

Editorial

Um
Sandra Santos e Rejaniel de Jesus

   O alerta da ministra

Cadê as bandas?

Tarcísio Pereira  Carlos Romero
Escritor e teatrólogo
tarcisiopereira@bol.com.br

Escritor
contato@carlosromero.com.br

A Comissão de Assuntos Econô-
micos do Senado deve votar, hoje, 
autorização para contratação de 
crédito externo da Paraíba, voltada 
para obras de infraestrutura e o 
desenvolvimento sustentável eco-
nômico da área rural.
Trata-se de operação  entre a Paraíba 
e o Fundo Internacional de Desenvol-
vimento Agrícola, com valor de até 
US$ 25 milhões, o equivalente a R$ 
51 milhões.  A contrapartida do Esta-
do é de US$ 12,1 milhões.

A Paraíba vai passar cerca 
de 10 anos, ainda, com 
eleições municipais com 
segundo turno somente 
em Campina Grande e João 
Pessoa.
A  terceira cidade mais po-
pulosa – Santa Rita – ainda 
precisa crescer mais 80 mil 
habitantes para chegar lá.
Hoje, ainda  tem pouco mais 
de 120 mil.

Em termo de patrimônio, a disputa 
pela Prefeitura de Sousa é desi-
gual, a julgar pela declaração de 
bens. Lindolfo Pires(DEM) declarou 
R$ 1.412.373,85, enquanto que 
André Gadelha(PMDB) apontou R$ 
107.600,00. Mas J. Cândido, do 
PSOL,  declarou patrimônio zero.

A campanha política em Cam-
pina Grande está “involuindo” 
dos debates para casos de 
Policia.
No fim de semana dois comitês 
de candidatos foram arromba-
dos. Por enquanto, ainda não 
saiu bala.
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 Eles encontraram, no lixo, uma bagatela de R$ 20 mil que tinha 
acabado de ser roubada num restaurante. E devolveram ao dono.”

E o programa da banda saía até no jornal A União, em que 
figurava o “Nabuco” de Verdi, sem esquecer o Guarani.”
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Humor

O maior candidato dessas elei-
ções vem da cidade de Assun-
ção, no interior paraibano.
Trata-se de “Ninão”, que fi-
cou conhecido como o homem 
mais alto do Brasil com direito 
a aparição no Fantástico, da 
Rede Globo. Será vice na chapa 
de Manoel Alexandrino de Al-
meida, pela oposição.
Joelisson Fernandes, o “Ni-
não”, é do PSB,  tem 24 anos e 
2,29 de altura.

CANDIDATÃO

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

savio_fel@hotmail.com

Para se ter uma ideia do es-
vaziamento das tradicionais 
reuniões da Sudene, a última 
vez que um presidente foi ao  
encontro do Conselho Delibe-
rativo do órgão, formado pelos 
governadores da região,  foi 
janeiro de 2007.

ESVAZIADA



Marenilson Batista
Secretário da Sedap

Estruturação
m entrevista ao jornal A União, o secretário de 
Estado do Desenvolvimento da Agropecuária 
e da Pesca, Marenilson Batista, fez um 
balanço das ações desenvolvidas pela Sedap 
e comentou sobre o que vem sendo feito 
para tornar a Paraíba livre de febre aftosa 
com vacinação. “Nós findamos a campanha de 
vacinação, e teremos uma auditoria prevista 
para o fim deste mês, que dirá se teremos 
ou não condição de fazermos um teste de 
sorologia no rebanho”, disse.

A Paraíba vem sendo casti-
gada pela pior seca dos últimos 
30 anos. Quais ações vêm sen-
do desenvolvidas para ajudar os 
agricultores que, em sua maioria, 
tiveram as produções afetadas?

O Governo do Estado tem 
trabalhado com ações emergen-
ciais e estruturantes. No que diz 
respeito às emergenciais, são 
destaque a busca de recursos do 
Governo Federal para reforçar a 
distribuição de água por meio de 
carros-pipa e para a recuperação 
de poços e compra de ração ani-
mal. Temos o Programa Garantia 
Safra, que prevê o pagamento de 
R$ 680, dividido em quatro parce-
las, para os produtores; e estamos 
na fase de orientação das famílias 
rurais, para que se cadastrem no 
Bolsa Estiagem, outra ação da es-
fera Federal. 

Além disso, o Governo dispo-
nibilizou R$ 7 milhões, com recur-
sos do Funcep, (Fundo de Com-
bate e Erradicação da Pobreza do 
Estado da Paraíba) para a compra 
de farelo de algodão e de soja, que 
serão vendidos até abaixo do pre-
ço de custo, com até 55% de sub-
sídios. A Sedap também distribuiu 
25 toneladas de sorgo e 10 tonela-
das de milheto para os produtores 
garantirem a segurança alimentar 
do rebanho. E temos uma parceria 
com a Conab (Companhia Nacional 
de Abastecimento) no Programa 
Venda Milho Balcão.

Como funciona esse pro-
grama?

O produtor beneficiário do 
Venda Milho Balcão pode adquirir 
a saca de 60 quilos de milho por R$ 
18,12. Além dos postos desse pro-
grama que a Conab tem nas cidades 
de João pessoa, Campina Grande, 
Monteiro e Patos, serão abertos 
dois novos postos avançados. Um 
na região do Vale do Piancó, em Ita-
poranga, e outro no Alto Sertão, em 
Sousa, fazendo com que os agricul-
tores tenham o produto mais pró-
ximo deles, diminuindo o custo de 
produção.

Quais municípios serão con-
templados pelo Garantia Safra?

A partir deste mês, os quatro 
primeiros municípios começam a 
receber esse seguro. São eles: São 
José dos Cordeiros, atendendo a 
556 famílias, Serra Grande (281), 

Sousa (444) e Vieirópolis (1.175), 
totalizando em 2.456 famílias. 
Como a folha é feita com um mês de 
antecedência, esses municípios são 
aqueles que já estavam com os seus 
aportes pagos e os laudos posta-
dos no sistema, em 15 de junho. No 
próximo mês, outras cidades serão 
beneficiadas.

O que vem sendo feito para 
fortalecer a agricultura familiar?

Estamos trabalhando com o 
Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE), para que 30% dos 
alimentos, para as escolas, venha 
da agricultura familiar. Firmamos 
um convênio com o Ministério do 
Desenvolvimento Social para o Pro-
grama de Aquisição de Alimentos 
(PAA), para disponibilizar mais de 
R$ 20 milhões para os agricultores. 
Há também a questão do crédito. 
Para o pequeno produtor, temos o 
crédito emergencial de R$ 12 mil, 
com 1% de juros, 40% de rebate e 
10 anos para pagar. 

Já para o médio e grande pro-
dutor são disponibilizados até R$ 
100 mil, com 3,5% de juros. Temos 
algumas parcerias com programas 
do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA), a exemplo do Pro-
grama Nacional de Documentação 
da Trabalhadora Rural (Pndtr), para 
que as pessoas possam ter acesso à 
documentação e se insiram no mer-
cado. E temos um trabalho em torno 
da qualidade dos alimentos, que é 
fundamental tanto para os agricul-
tores que vão produzir e consumir, 
como para a população como um 
todo. Queremos que a Paraíba seja 
referência em agroecologia, e temos 
lutado para isso.

O Governo tem trabalhado 
para combater a cochonilha do 
carmim, praga que ataca há anos 
a palma forrageira, principal ali-
mento do rebanho?

O Governo do Estado distri-
buiu, no ano passado, mais de 300 
mil raquetes de palmas resistentes 
à cochonilha. E neste ano, vamos 
distribuir outra quantidade.  Para 
isso, temos dois projetos em fase de 
licitação. Um de R$ 2,1 milhões, do 
Fundo de Combate e Erradicação 
da Pobreza (Funcep), e outro de 
R$ 1,3 milhão para compra e mul-
tiplicação dessas palmas. Acredito 
que a melhor forma de combater 
a cochonilha é distribuindo palma 

E
Lays Rodrigues
Especial para A União

da pesca e da agropecuária
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resistente, para que os agricultores 
possam passar para outros produ-
tores como forma de um banco de 
sementes.

O Estado vem se esfor-
çando para cumprir os 27 itens 
apontados pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa), na busca pela 
classificação de zona livre de 
febre aftosa?

Todo o circuito pecuário do 
Nordeste, com exceção da Bahia e 
de Sergipe, é considerado de mé-
dio risco com vacinação. E a busca 
desse circuito é subir para livre de 
aftosa com vacinação. Alguns Es-
tados, a exemplo de Alagoas, Per-
nambuco, Ceará, Piauí e Maranhão 
já estão um degrau acima de nós, 
pois estão fazendo o teste de so-
rologia. Nós findamos a campanha 
de vacinação contra a febre aftosa, 
teremos uma auditoria prevista 
para o período de 30 de julho a 3 
de agosto, e esse encontro dirá se 
teremos ou não condições de fazer 
um teste de sorologia.

Esse exame sorológico, junto 
com o dos outros Estados, é que vai 

dar condições de, no fim de outu-
bro, o Mapa dizer se o circuito vai 
subir o status. Por isso, o Governo 
do Estado tem feito um esforço mui-
to grande, na contratação de pes-
soas e do sistema de cadastro, na 
fiscalização e na busca dos inadim-
plentes, para que possamos avançar 
para status livre de febre aftosa com 
vacinação. 

Quais são esses itens?
É a questão do cadastro, do 

transporte de animais, a busca de 
inadimplentes, o cumprimento das 
leis da defesa agropecuária, do fun-
do de agropecuária. E nós temos 
exatamente até o fim deste mês, 
quando a auditoria chega para che-
car item por item se foram cumpri-
dos ou não.

Como anda a produção leitei-
ra do Estado? 

A Paraíba tem um grande po-
tencial leiteiro, principalmente fo-
cando com o Programa do Leite. 
Embora tenhamos alguns agravan-
tes por causa da estiagem, que fez 
com que o custo de produção au-
mentasse. Antes da seca, a produção 

girava em torno de 400 mil litros de 
leite, em que 120 eram destinados 
para o Programa do Leite. Com a 
seca, estima-se que a produção te-
nha caído entre 30 e 40%. 

Há ações para aumentar a 
produtividade pesqueira?

A pesca talvez seja um dos 
maiores potenciais que nós te-
mos. No entanto, ainda precisamos 
avançar muito. Tínhamos algumas 
“ilhazinhas” de produção, como na 
região do Congo, Camalaú e Araçagi. 
Mas precisamos avançar mais nas 
unidades de beneficiamento, para 
que exista a durabilidade do produ-
to. Como o peixe é muito perecível, 
deve ter esse beneficiamento míni-
mo, e até mesmo uma divulgação 
maior do produto.

Existe um projeto antigo de 
irrigação das Várzeas de Sousa. 
Há algum avanço nesse sentido?

Sim. Fizemos uma licitação 
para instalar um distrito de irriga-
ção no local. E vamos instalar um 
escritório da Emater na área. Tudo 
isso para aumentar a produtividade 
das Várzeas.



Agende-se! 
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Concursos, reajuste e turismo

A Receita Federal abriu ontem, 
inscrições para concurso público com 
950 vagas de analista-tributário e auditor-
fiscal, com salários de R$7. 996,07 e R$13, 
600, respectivamente.  Para   ambos os 
cargos é exigido nível superior.

De acordo com o edital, 750 vagas 
são para analista-tributário, sendo 712 
para ampla concorrência e 38 para 
deficientes. Já para auditor-fiscal são 
200 oportunidades, 10 destinadas 

a deficientes. Segundo o edital, os 
aprovados só conhecerão os locais 
onde irão atuar, após a aprovação no 
concurso.

 Após tomarem conhecimento da 
distribuição das vagas, os aprovados 
poderão manifestar, no prazo fixado pela 
Esaf, as opções para preenchimento, 
que observará, rigorosamente, a ordem 
de classificação na primeira etapa do 
concurso.

Concurso da Receita

O Sindicato do Comércio Varejista de 
Combustíveis e Derivados de Petróleo na Paraíba 
(Sindipetro-PB) foi informado pela Federação 
Nacional do Comércio de Combustíveis e de 
Lubrificantes (Fecombustíveis) que a revenda de 
combustíveis foi avisada pela Shell Distribuidora 
(Raízen) de que o novo reajuste no diesel para os 
postos será de 6%, vigorando desde ontema. 

O valor difere dos números comunicados pela 
Petrobras, quando a estatal anunciou elevação 
de 6% na refinaria e impacto previsto de 4% na 
bomba. Até o momento, as outras distribuidoras não 
divulgaram de quanto será o reajuste.

Segundo cálculos da Fecombustíveis, a alta 
de 6% para o diesel nas refinarias incrementaria o 
preço de custo para os postos em 4% nos estados 

que adotam tributação com base no PMPF (Preço 
Médio Ponderado a Consumidor Final) e em 5% 
naqueles que utilizam o regime MVA (Margem de 
Valor Agregado), Bahia e São Paulo. Importante 
frisar que o reajuste real nas bombas dependerá 
da alta repassada pelas distribuidoras, de quem, 
por lei, os postos estão obrigados a comprar todo 
combustível comercializado.

A Fecombustíveis ressalta que o mercado 
é livre e competitivo em todos os segmentos, 
cabendo a cada distribuidora e posto revendedor 
decidir se irá repassar ou não ao consumidor os 
maiores preços, bem como em qual percentual, 
de acordo com suas estruturas de custo e 
de forma a remunerar adequadamente seus 
investimentos. 

Reajuste no diesel é de 6%

A Receita Federal na Paraíba e a Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos abrem inscrições para concurso público. 
O reajuste do óleo diesel na bomba é de 6% e os atrativos 
turísticos da Paraíba são vendidos em São Paulo.   

Os principais atrativos turísticos 
paraibanos, a infraestrutura hoteleira 
e as tarifas praticadas pelo trade serão 
apresentadas esta semana aos agentes de 
turismo da operadora TAM Viagens, em São 
Paulo. Amanhã, o coordenador de eventos 
da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), 
João Wharles, e representantes da Mais 
Brasil, empresa de receptivos, promovem um 
treinamento na sede da operadora junto ao 
setor de vendas. 

Na quinta-feira (19) acontece o 
lançamento de uma campanha de incentivo 
às vendas de pacotes para o Destino Paraíba, 
em parceria com a TAM Viagens. O evento vai 
acontecer nas dependências do restaurante 
Bovinu’s, na região dos Jardins da capital 
paulista. São esperados cerca de 300 agentes 
de viagens da operadora.

O agente de viagens que vender mais 
pacotes, de 20 de julho a 30 de novembro, 
vai ganhar uma motocicleta. O vencedor da 
campanha vai receber a moto na primeira 
semana de dezembro na sede da TAM. 
De acordo com o diretor de Marketing da 
Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), 
Temi Cabral, esta será uma das principais 
ações promocionais da Paraíba junto ao 
mercado paulista. O Estado é um dos maiores 
emissores de turistas para a Paraíba.

“Já temos mais de 250 profissionais 
confirmados para o evento de quinta-feira”, 
afirmou o executivo. Temi Cabral aposta 
em um resultado bastante positivo. “Nossa 
expectativa é a melhor possível, tendo em 
vista ser uma ação forte, com incentivo às 
vendas do nosso destino de uma forma direta, 
com premiação”, disse.

PBTur e trade lançam campanha

Fotos: Divulgação

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
abre, no período de 23 de julho a 7 de agosto, as 
inscrições para a seleção de estagiários de nível 
superior. O processo destina-se ao preenchimento 
de 43 vagas (42 para João Pessoa e 1 para Campina 
Grande) e formação de cadastro de reserva, sendo 
23 vagas (com uma vaga para portadores de 
deficiência) para o turno da manhã e, 20 vagas para 
o turno da tarde.

Os interessados em participar do processo 
seletivo deverão preencher a ficha de inscrição 
disponível no site www.correios.com.br/
institucional/concursos/correios. A ficha e todos 
os documentos exigidos devem ser entregues 
pessoalmente à Gerência de Recuros Humanos, 
Área de Captação, localizada no Edifício-sede da 
Diretoria Regional dos Correios na Paraíba, na BR 
230, Km 24, Cristo Redentor, ou encaminhados para 
o e-mail:pbgerecseco@correios.com.br.

As vagas são destinadas aos estudantes dos 
cursos de Administração, Direito (sendo uma vaga 

para Campina Grande), Psicologia, Pedagogia, 
Enfermagem, Engenharia Elétrica, Engenharia 
Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, 
Arquitetura, Geoprocessamento e Relações 
Públicas. O estagiário receberá uma bolsa no valor 
de R$399,95 por mês, auxílio-transporte no valor 
de R$75,79 e vale alimentação/refeição no valor 
de R$160,91 por mês, além de receber assistência 
médica exclusivamente nos ambulatórios internos 
da ECT.

Para participar do processo seletivo, o 
estudante tem que estar matriculado com 
frequência efetiva em uma das instituições de 
Ensino Superior conveniadas com a ECT; ter obtido 
média mínima de 6,0, ou conceito igual ou superior 
a “MM”, nas disciplinas cursadas no último semestre 
ou no último ano; ter concluído pelo menos o 
primeiro ano no sistema anual ou estar cursando o 
3º semestre no sistema semestral. Para o curso de 
direito, o estudante deverá ter concluído 50% das 
disciplinas.

Correios abrem inscrições
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Inocêncio Nóbrega 
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na América Latina
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Zé Limeira expressionista
Artista plástico Fran Lima retrata o Poeta do Absurdo em 
tela para documentário da TV Senado sobre Orlando Tejo

Nelson Ayres ministra 
oficina no Sesc

Paraibano brilha como 
cover de Roberto Carlos

PÁGINA 7 PÁGINA 8

MÚSICA SHOW

Atendendo ao con-
vite formulado 
pela produção 
da TV Senado, de 
Brasília, a artis-
ta plástica Fran 
Lima criou uma 
pintura expres-

sionista retratando a figura 
de Zé Limeira, o Poeta do Ab-
surdo, que será inserida em 
documentário - que está em 
fase de realização - sobre a vida 
e obra do jornalista e escritor 
paraibano Orlando Tejo. A obra 
foi entregue por ela à equipe da 
emissora no dia 28 de junho, em 
João Pessoa. 

“Dos três artistas convidados 
– os outros foram de Recife e Bra-
sília – para criar uma obra para 
o documentário da TV Senado 
apenas eu atendi à solicitação”, 
disse ao jornal A União a artista 
plástica Fran Lima, que reside 
em Patos, cidade localizada na 
região do Alto Sertão da Paraíba. 
Ela informou que levou apenas 
dois dias, no mês passado, para 
produzir a pintura, a partir de 
descrições feitas pelas pessoas 
que conviveram com Zé Limeira.

Intitulado O Homem que 
Viu Zé Limeira, o documentário 
da TV Senado pretende mos-
trar que o cantador, criado por 
Orlando Tejo no livro Zé Limei-
ra – Poeta do Absurdo, é uma 
personagem sempre presente, 
misturando-se à história do 
próprio autor. Por causa dessa 
relação estreita do autor parai-
bano com a literatura, a cultura 
popular, com os cancioneiros 
e repentistas nordestinos, a 
equipe da emissora entrevistou 
escritores, violeiros, pessoas 
que conviveram com Orlando 
para relembrar suas peripécias 
e seus casos imperdíveis. 

No entanto, diante do misté-
rio que ainda paira em torno da 
figura de Zé Limeira, Fran Lima 
relatou que o Núcleo de Docu-
mentários da TV Senado teve a 
ideia de pedir aos artistas – ela 
incluída - para construir a  ima-
gem de Zé Limeira. “Não existem 
imagens, fotos de Zé Limeira, o 
que me levou a pintar com base 
nas descrições de seus contem-
porâneos”, disse a artista plástica.     

No documentário sobre 
a vida e a obra do jornalista e 
poeta paraibano, a TV Senado 

FOTO: Divulgação

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Fran Lima será 
uma das artistas 
integrantes da 
coletiva Oito 
Mãos, que será 
aberta na 
sexta-feira na 
cidade de Patos

procura os vários textos, crôni-
cas e poemas de Orlando Tejo 
que evidenciam os elementos da 
cultura nordestina, a exemplo da 
figura do cancioneiro e a poesia 
de cordel.

Coletiva na Funes
Concluída a produção do 

retrato do poeta Zé Limeira, 

Fran Lima já se prepara para 
participar de outro projeto. 
Ela é uma das integrantes da 
coletiva intitulada Oito Mãos, 
que será aberta no dia 20 deste 
mês, na Fundação Ernani Sátyro 
(Funes), localizada na cidade 
de Patos. Os artistas plásticos 
Washington Queiroz, Zé Carlos 
e Murilo também participarão 

da mostra, que vai permanecer 
na sede da entidade até 31 de 
agosto. 

As pinturas figurativas que 
integram a coletiva intitulada 
Oito Mãos já foram expostas no 
último mês de maio, no Centro 
Cultural de São Francisco, em 
João Pessoa, durante o 9º Fes-
tival de Artes Visuais (Favi) da 
Paraíba, dentro da programa-
ção da 10ª Semana Nacional de 
Museus. 

“O 9º Festival de Artes Vi-
suais da Paraíba é um evento 
direcionado para os artistas de 
João Pessoa, mas, no entanto, 
em consequência do respeito e 
empatia compartilhados entre 
os artistas da Capital e os de 
Patos, uma sala importantíssima 
nos foi dirigida, assim demons-
trando o interesse e o carinho 
para com a arte produzida em 
nossa cidade”, afirmou Fran 
Lima, salientando que “o Favi 
dá oportunidade para o público 
observar as obras dos artistas 
e refletir sobre o que cada um 
quer dizer”.

De acordo, ainda, com Fran 
Lima, “o festival foi criado 
com o objetivo de mudar o 
panorama das artes visuais no 
Estado”. Ela acrescentou que 
a ideia do Favi “é despertar o 
interesse da sociedade para 
a apreciação e consumo das 
obras produzidas, valorizar os 
artistas locais, e cobrar a im-
plantação de políticas públicas 
de disseminação e valorização 
das artes plásticas”. 

O quadro pintado por Fran LIma (acima) e artista concluindo a obra (ao lado)
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Vivências

Proscrever mandatos nacionais, ainda que legiti-
mamente eleitos, faz parte da cultura da África e das 
Américas. Tais experiências nos levam à enganosa 
tese de que tal ocorre, entre outras razões, por falta de 
solidez democrática. Entretanto, o histórico de vitórias 
desmente essa versão, a começar pelos interesses eco-
nômicos em jogo no mundo capitalista, parceiro das 
hegemonias imperialistas nessas regiões.

Oligarquias locais conflitam-se com as aspirações 
dos povos e atuam em combinação com o Departamen-
to de Estado dos EUA e a Cia. De lá saem táticas, cui-
dadosamente estudadas, conquanto os privilégios das 
classes dominantes sejam preservados. Em Honduras, 
onde Zelaya foi vencido, apenas 13 famílias são do-
nas da economia do país. De regra, os 
esperados resultados acontecem sob 
uma mínima margem de erros, pouco 
dependendo de momentos circuns-
tanciais. Basta enquadrar o governo 
de natureza progressista. Detectados 
alguns pontos de ebulição social, 
segue-se a montagem astuta da ação. 
À grande mídia cabe artificializar um 
clima de colisão entre governantes e 
governados. O Poder Legislativo é o se-
gundo elemento de importância, nessa 
cena bufa e de mentira, que faz rir a 
própria história, ao manipular Direitos 
Internacionais e Constitucionais, com 
efeitos de trapalhadas. Por fim, con-
quistar a maioria da oficialidade, e, até, 
dividi-la, pois a ela se reserva o último 
tiro na ingenuidade das vítimas.

Por vezes, o Brasil experimentou 
algumas quarteladas, na sua vida repu-
blicana, sempre de inspirações domés-
ticas.  A de 1964, na verdade, contou 
com respaldos estratégicos e militares 
forâneos. Bem conhecida a agitação 
dos Cabos e Marinheiros, contra o 
presidente Jango, liderada pelo cabo 
Anselmo, pago pela Cia, para esse fim. 
Nos idos tempos tivemos, nas Améri-
cas, semelhantes situações em cadeia, 
as quais se fizeram acompanhar de 
sucessivas intervenções golpistas, 
ensejando prolongadas ditaduras. A 
tradição, também muda. Os meios de 

comunicação continuam atrelados aos sistemas neo-
liberais, mas nossas Forças Armadas vêm alcançando 
alto nível de maturidade democrática. Foi assim na ten-
tativa de fenestrar os governos Chavez e Rafael Correa, 
e recentemente no Paraguai. Aí, o disparo fatal veio 
pelo viés parlamentar, atiçado pela empresa Monsanto 
e grupos do gênero, porém poderá ser revertido pela 
Corte Suprema.  Àquelas está entregue a garantia de 
normalidade institucional da Grande Pátria, a América 
Latina e Caribe. Adidos militares estrangeiros já não 
conseguem impor a doutrina intervencionista, como 
habituavam fazê-lo. A reação, em bloco, das nações 
irmãs, por isso não contavam. Aos poucos, o golpismo 
vai ficando para trás.

Era uma moça linda, Suel-
len, com seus cabelos castanhos 
e olhos claros como o mar. Aos 
dezesseis anos foi brutalmente 
assassinada, em Cabedelo PB. Era 
homossexual; entre outros por-
menores.

Segundo o professor Luiz 
Mott, fundador do Grupo Gay 
da Bahia (GGB) e 
membro do depar-
tamento de Antro-
pologia da Univer-
sidade da Bahia, a 
homofobia é uma 
epidemia nacional. 
O Brasil é campeão 
mundial em assas-
sinatos de homos-
sexuais; sendo que 
a cada três dias 
um homossexual 
é barbaramente 
assassinado, vítima 
da homofobia.

Residia na Vila Feliz, com 
seus pais, a humilde moça. Foi 
vítima de um infeliz preconceito, 
arrastada pelas pernas e tortura-
da antes de morrer.

Estudos realizados em 501 
escolas detectou que 80% dos 

alunos gostariam de manter uma 
certa distância de portadores de 
necessidades especiais, homosse-
xuais, pobres e negros.

 Para a advogada Marga-
rida Pressberger, membro do 
Subcomitê de Prevenção da Tor-
tura da Organização das Nações 
Unidas (ONU), o Brasil ainda é um 

país racista e homofó-
bico.

Homofobia é o ter-
mo utilizado para de-
signar uma espécie de 
medo irracional diante 
da homossexualidade 
ou da pessoa homos-
sexual, colocando este 
em posição de inferio-
ridade e utilizando-se 
para isso, muitas ve-
zes, de violência física 
ou verbal.

Suellen, contou-me 
um amigo seu, era doce e brava. 
“Eu, sempre que passava por ela, 
dizia: quer trocar meus olhos pelos 
teus? Ela sorria e respondia: vai na 
paz, meu irmão...”. Já certa vez, fiz 
uma brincadeira com uma menina 
que estava a seu lado e ela não gos-
tou. Perguntou-me enfezada: Qual 

é a tua, meu irmão?, mexendo com 
a minha garota? Dai disse-lhe: eu 
só perguntei se ela era casada; ela 
disse que sim e eu já estou saindo 
da área. Fique bem.

Normalmente, membros de 
igrejas, católicos ou protestantes, 
consideram o homossexualismo 
um pecado mortal.  Não têm com-
preensão, louvam a Deus até pela 
vida de um animal e, condenam 
os gays à fogueira eterna; fazen-
do arder orações equivocadas e 
cheias de descriminações incons-
cientes em seus corações. Por 
outro lado, vê-se cada dia com 
mais frequência nos noticiários, 
acusações de adolescentes contra 
abuso sexual por parte dos chefes 
das igrejas.

Há quem queira “curar” os 
homossexuais. Esta também é 
uma atitude homofóbica. O mun-
do da heterossexualidade colo-
ca-se como normal. Seria? Assim 
cantava Caetano Veloso: “... de 
perto ninguém é normal “.

 O próprio termo “homos-
sexual” está em mudança. Diz-se 
agora Homo-Afetividade; pois o 
amor, a afeição, a amizade não faz 
diferença de sexo. 

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Assédio de professor
Dois alunos do curso de Direito de uma Uni-

versidade afirmam que sofreram assédio sexual 
por parte de um professor. O assédio, segundo os 
universitários, aconteceu em 2010, nas depen-
dências da própria universidade. Procuraram um 
advogado. A pretensão dos autores era de obter 
uma compensação financeira de R$ 500 mil. A 
instituição não se manifestou no processo durante 
a tramitação em 1º grau e interveio na ação apenas 
em fase de apelação, quando afirmou “não haver 
provas do suposto constrangimento praticado pelo 
professor no seu campus”. A organização de ensino 
também declarou que “os alunos não formularam 
qualquer denúncia ou reclamação formal, antes de 
procurarem a Justiça”. E o professor, também réu 
na ação, não contestou a peça acusatória.

A decisão foi favorável aos alunos acusadores. 
A sentença cível de primeiro grau foi proferida 
e uma indenização de R$ 40 mil será paga pela 
universidade e pelo professor. Os alunos serão 
reparados com R$ 20 mil cada um por dano moral. 
A decisão, tanto no primeiro quanto no segundo 
grau, foi unânime, reconhecendo a responsabili-
dade solidária da instituição quanto ao comporta-
mento do docente. E este já foi condenado no juízo 
criminal, nos dois graus de jurisdição.

Para o relator da apelação cível, a responsa-
bilidade da universidade é solidária. O acórdão 
reconhece a ocorrência do ilícito civil que “também 
se robustece a partir dos diversos depoimentos 
testemunhais colhidos durante a instrução do 
processo, os quais foram essencialmente uníssonos 
no sentido de que aquele não foi um fato isolado e, 
muito embora alertada, a direção da faculdade não 
tomou qualquer atitude”.

Conforme o acórdão, “o professor da institui-
ção de ensino apelante se valeu da sua posição de 
mestre para coagir os ora apelados a manterem 
relações sexuais com ele, situação que certamente 
implicou abalo psicológico às vítimas, como é de 
rigor nessa espécie de crime”.

Suprema verborragia
Circula pelos corredores do STF que (sem 

contar o relatório), o voto do ministro Joaquim 
Barbosa, relator do “mensalão”, tem cerca de mil 
páginas.  Como são 37 réus, isso daria uma média 
de 28 páginas para cada um. É um exemplo dos 
excessos da verborragia jurídica brasileira. Ou da 
prolixidade - como preferem alguns.

Vinhos e quadros
O notório deputado federal Paulo Maluf acei-

tou pagar a condenação de R$ 50 mil reais na ação 
popular que envolve a Paulipetro - consórcio deli-
rante formado em seu governo para explorar pe-
tróleo em São Paulo. No ano passado saiu a decisão 
definitiva no STJ. Para conseguir o dinheiro, contu-
do, foi um “Deus nos acuda”. Primeiro, o Banco Cen-
tral varreu suas contas, mas encontrou apenas R$ 1 
mil. A solução foi a penhora de bens como quadros 
e a espetacular adega de que o político é dono. Só 
aí Maluf fez o depósito da condenação, para evitar 
a alienação judicial dos vinhos e quadros.

Fernando 
Vasconcelos

Crônica Inocêncio Nóbrega
Jornalista

inocnf@gmail.com

Golpismo

Adeus Suellen

Homofobia é o 
termo utilizado 
para designar uma 
espécie de medo 
irracional diante da 
homossexualidade 
ou da pessoa 
homossexual

Crônica Dalva Scheerer
Escritora

dalva.scheerer@hotmail.com
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Pianista Nelson Ayres ministra 
workshop de teclado na Capital

Em cartaz

Música
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Nelson Ayres é um dos convidados do Intervalos Instrumentais

Branca de Neve 
e o Caçador

A bela Charlize Theron interpreta a maldosa rainha Ravenna

Roteiro

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

VALENTE (Brave, EUA, 2012). Gênero: 
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. Seus caminhos se cruzam com o da 
jovem Victoria. Manaíra 1: 21h (Exceto sábado, 
domingo e segunda-feira).

E AÍ... COMEU?  (Brasil, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 102 min. Classificação: 14 anos. Dire-
ção: Felipe Joffily, com Emílio Orciollo Netto, Seu 
Jorge e Tainá Müller. Fernando, recém separado, 
passa boa parte do tempo tentando compreen-

O pianista paulista Nel-
son Ayres chega a Paraíba 
na próxima sexta-feira para 
participar do projeto musi-
cal Intervalos Instrumentais, 
promovido pelo Serviço So-
cial do Comércio da Paraíba. 
Na sexta, ele participará de 
um show ao lado do parai-
bano Edu Araújo. No sábado, 
ministrará um workshop de 
teclado.

O evento integra o proje-
to Intervalos Instrumentais, 
que busca fortalecer a pro-
dução e a formação de pla-
teia para este tipo de música.

Quaisquer pessoa que 
possua interesse no instru-
mento pode participar da 
oficina. As inscrições devem 
ser feitas no site http://
www.sescpb.com.br/inter-
valos 2012/ ou no Setor de 
Cultura do Sesc Centro João 
Pessoa, através da doação de 
um quilo de alimento não pe-
recível.

Com uma carreira mu-
sical consolidada, o músico 
Nelson Ayres é um pianis-
ta, arranjador e compositor 
amplamente reconhecido no 
Brasil, assim como no exte-
rior. Iniciou seus trabalhos 
na década de 60, quando ain-
da era estudante, ao lado de 
diversos outros jovens como 
Toquinho e Chico Buarque, 
que levavam para São Pau-
lo o nascente movimento da 
Bossa Nova.

Graças a uma bola de es-

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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A rainha Ravenna joga sua en-
teada, Branca de Neve, na masmor-
ra, onde ela fica até se tornar uma 
bela jovem. Obcecada pela beleza e 
pela juventude, a rainha pergunta 
ao seu oráculo quem é a mais bela, 
até o dia em que a resposta não a 
agradou. Felizmente, Branca de Neve 
consegue fugir, mas a malvada não 
desiste fácil e além da ajuda do ir-
mão, um fiel escudeiro, ela contrata 
Eric um exímio caçador para trazer 
sua presa de volta. 

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-me-
tragem da turminha gelada trata do efeito 
estufa e o degelo, como pano de fundo, 
para ilustrar uma série de acontecimentos. 
CinEspaço 2: 13h50, 15h50, 17h50 e 19h50. 
Manaíra 1: 12h10, 14h15, 18h50. Manaíra 6: 
13h15,15h20, 17h40 e 20h. Manaíra 7/3D: 
13h45, 16h10, 18h20 e 20h45. Tambiá 5: 
13h30, 15h20, 17h10, 19h e 20h50. Tambiá 
6: 14h10 e 18h40.

PARA ROMA COM AMOR (To Rome with Love, 
EUA, Espanha, Itália, 2012). Gênero: Comédia. 

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

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

BRANCA DE NEVE E O CAÇADOR (Snow White 
and the Huntsman, EUA, 2012). Gênero: 

Ação. Duração: 127 min. Classificação: 12 
anos. Dublado. Direção: Rupert Sanders, 
com Kristen Stewart, Charlize Theron e Chris 
Hemsworth. A beleza de Branca é o seu maior 
problema, 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 (Ma-
dagascar 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 Estados Unidos. Tambiá 3: 14h30, 
16h30, 18h30 e 20h30.

tudos, o artista foi o primeiro 
aluno brasileiro a cursar o 
Berklee College of Music, em 
Boston, nos Estados Unidos. 
Por lá, ele criou o quinteto 
Os Cinco com o saxofonista 
Vítor Assis Brasil, sendo este 
o primeiro grupo de música 
instrumental brasileira da 
costa leste americana.

Após retornar ao Brasil, 
passou a ministrar cursos 
em São Paulo, participando 
assim do núcleo que revigo-
rou a música instrumental 
do Estado na década de 70. 
O artista também se apre-
sentou em grandes festivais 
musicais e em 1978 criou o 
Pau Brasil, um quinteto que 
propõe para a música ins-
trumental brasileira um ca-

minho diferente do jazz-rock 
predominante na maioria 
dos grupos do gênero. O gru-
po, ainda muito atuante, fez 
diversas tournées pela Eu-
ropa e Japão, além de gravar 
vários discos lançados inter-
nacionalmente.

Na década de 90, Nelson 
Ayres voltou-se novamen-
te para a música orquestral, 
atuando por nove anos como 
regente e diretor artístico 
da Orquestra Jazz Sinfônica 
do Estado de São Paulo, e o 
principal responsável por 
seu enorme sucesso. Tem re-
gido frequentemente outras 
orquestras no Brasil e no 
exterior, incluindo a presti-
giosa Orquestra Filarmônica 
de Israel, considerada uma 

das melhores do mundo, que 
recentemente esteve no Bra-
sil sob a regência de Zubin 
Mehta.

Suas composições de 
música erudita tem sido 
executadas por orquestras, 
solistas e grupos de câmara 
em todo o mundo, como a 
Orquestra Sinfônica de Jeru-
salém, New York Symphony 
Brass Quintet, Ahn Trio, 
Henry Bok e Julliard Brass 
Quintet. Foi comissionado 
pela Orquestra Sinfônica do 
Estado de São Paulo, para 
compor seu Concertino para 
Percussão e Orquestra, indi-
cado para o Grammy Latino 
2011 como melhor CD de 
música clássica.

Composições do músico 
já foram gravadas por Milton 
Nascimento, Ivan Lins, César 
Mariano, Herbie Mann, Mô-
nica Salmaso e diversos ou-
tros artistas consagrados. As 
suas composições eruditas 
têm sido apresentadas pela 
Orquestra Sinfônica de Jeru-
salém, New York Symphony 
Brass, Julliard Brass Quintet, 
Ann Trio e Henry Bok.

Mais informações da 
oficina ou sobre o Projeto 
Intervalos Instrumentais po-
dem ser obtidas através do 
número (83) 3208-3158. O 
Setor de Cultura no Sesc Cen-
tro João Pessoa fica na Rua 
Desembargador Souto Maior, 
281, no Centro da Capital pa-
raibana.

A Era do Gelo 4 lidera bilheterias nos EUA

A animação A Era do Gelo 4, de Steve Martino, Mike Thurmeier, des-
bancou O Espetacular Homem-Aranha, de Marc Webb, e conseguiu 
o topo das bilheterias nos Estados Unidos nesse fim de semana. 
O filme, que pela primeira vez não tem a mão do brasileiro Carlos 
Saldanha, arrecadou 46 milhões de dólares, valor considerado bom, 
na média dos demais títulos da franquia, que fizeram respectiva-
mente US$ 46 milhões, US$ 68 milhões e 41 milhões. A força da 
série, porém, não está nos Estados Unidos. O terceiro longa fez 
886,7 milhões de dólares ao redor do mundo, sendo que 78% foi 
conseguido fora do território estadunidense. Este quarto filme, que 
já havia estreado em vários países, inclusive no Brasil, soma até o 
momento 385 milhões globo afora. Ted, comédia sobre um homem 
e seu urso de pelúcia boca suja, escorregou para a terceira posição  
e Valente, novo conto de fadas animado da Disney, ficou na quarta 
colocação.

Movimento LGBT 
na encruzilhada

O adiamento da XI Parada da Cidadania LGBT de João Pessoa, que ocor-
reria no dia 1o deste mês, frustrou a expectativa do público que participa 
dessa manifestação. Por LGBT leia-se lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 
transexuais e transgêneros, que forma um grupo não desprezível da po-
pulação. Malgrado o esclarecimento de última hora nas redes sociais pelo 
Fórum de Entidades LGBT da Paraíba, algumas questões não foram respon-
didas, outras vieram à tona, mostrando a fragilidade de um movimento que 
mal consegue manter-se em pé, frente à apatia, à indiferença e à falta de 
consciência de seu público potencial.

O adiamento se deu pela falta de compromisso da oficialidade, que 
retirou parte do apoio que vinha sendo negociado. O motivo foi a falta de 
instalação de um palco para o show no final da manifestação, e a redução 
das atrações prometidas, de três para um cantor/cantora. O adiamento, se-
gundo os organizadores, foi estratégico, para que não houvesse retrocesso 
na estrutura do evento.

Por certo, quando se fala em retrocesso, pensa-se na perda de alguns 
aparatos chamativos que têm caracterizado as paradas LGBT. O número de 
trios elétricos serve para impressionar, para mostrar o poder de barganha 
das entidades LGBT, já que dinheiro para bancá-los, definitivamente, não 
têm. Por outro lado, os trios são palanques para discursos inflamados e 
enfadonhos, palco para a reafirmação do engajamento à causa por alguns 
políticos.

Talvez o adiamento da parada revele a fraqueza do movimento, que no 
fundo não representa muito, porque esse muito não tem interesse em ser 
representado. O que incomoda é a falta de autonomia do movimento, que 
recua diante do descaso das entidades oficiais. Mais político seria botar o 
povo na rua, seja com quantos fossem, mostrar que há vontade política de 
mudar as coisas, de fazer refletir. Nesse ponto, vejo como muito mais avan-
çadas outras manifestações que ocorreram recentemente na cidade, como 
a Marcha da Maconha e a Marcha das Vadias. Elas foram à rua com quase 
nenhuma estrutura, com megafone na mão e de peito aberto, lutando por 
suas causas e criando um fato político.

Ao contrário da Parada da Cidadania LGBT, quando teremos uma Marcha 
pela Cidadania LGBT na Paraíba? Esse é o desafio que se coloca aos movi-
mentos.

Henrique Magalhães
Professor da UFPB
henriquemais@gmail.comFoto: Divulgação

Projeto realizado há seis anos pelo 
Sesc Paraíba, o Sobremesa Musical 
– cujo objetivo é proporcionar mo-
mentos de lazer, na hora do almoço, 
e oferecer canções de boa qualidade 
aos comerciários, conveniados e 
o público frequentador do Serviço 
Social do Comércio em Campina 
Grande – ainda promoverá mais 
quatro shows de artistas, durante 
este mês de julho. No próximo dia 
25, o cantor Jataí D’Albuquerque 
se apresentará a partir das 11h30, 
no restaurante Maria, Maria. Na 
data seguinte, Raniere Saoli será a 
atração no restaurante Vila Antiga. 
Da programação do evento ainda 
constam a cantora Adília Uchôa, dia 
27, no restaurante Buninas, e, no 
domingo, dia 29, Adriano Moreno e o 
grupo Evidence se apresentarão na 
unidade Açude Velho da entidade. 

Jataí Albuquerque é 
atração do Projeto 
Sobremesa Musical 

O Governo argentino lançou 
edital para a segunda edição 
de concurso destinado a co-
produção de filmes produzidos 
entre o país e o Brasil, informou 
no domingo o Instituto Nacional 
de Cinema e Artes Audiovisuais 
da Argentina.Ao todo já foram 
apresentados 18 projetos 
argentinos e 11 brasileiros no 
projeto que tem participação 
brasileira através da Agência 
Nacional do Cinema (Ancine). Os 
quatro projetos selecionados 
serão concretizados a partir do 
regime de coprodução entre os 
dois países, no marco do acordo 
assinado pelas dois órgãos cine-
matográficos dos dois países em 
dezembro de 2010.

Brasil e Argentina 
lançam edital para
produção de fiime 

Mídias em destaque

Drops & notas
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Tocando os corações
Cover de Roberto Carlos, o paraibano Allan Mariz 
faz sucesso em shows em várias cidades do país

O Rei Roberto Carlos tem, entre 
seus súditos, um paraibano 
que, apaixonado desde a 
infância pela obra – princi-
palmente o lado romântico 
- e o exemplo de vida do can-
tor e compositor capixaba, 
transformou-se num cover 

do artista. Trata-se de Allan Mariz, que se 
apresentará mais uma vez em João Pessoa 
no próximo dia 29, a partir das 13h, no 
restaurante panorâmico do Esporte Clu-
be Cabo Branco, localizado no bairro de 
Miramar, em João Pessoa. Em entrevista 
concedida de Brasília – onde reside - para 
o jornal A União, ele antecipou que o 
repertório inclui clássicos, a exemplo de 
‘Detalhes’ e ‘Proposta’. 

Allan Mariz pretende montar um reper-
tório de RC contendo entre 30 a 40 músicas, 
das mais variadas fases da carreira do Rei. 
No entanto, durante o show – que realizará 
acompanhado do seu tecladista Luis Au-
gusto – o artista paraibano garantiu que 
não descarta a possibilidade de atender 
aos pedidos formulados pela plateia para 
cantar músicas, comportamento que, con-
forme fez questão de garantir, costuma ser 
comum em suas apresentações pelo Brasil, 
a exemplo dos estados de Minas Gerais, 
Santa Catarina e Goiás. 

Fiel ao Rei Roberto Carlos, o cover as-
segurou que o show em João Pessoa será – 
como sempre - ao vivo. De acordo com Allan 
Mariz, em certos momentos da interpreta-
ção, o timbre de sua voz chega a se parecer 
com a do próprio ídolo. O artista paraibano 
também repete outro procedimento comum 
a RC: no final da apresentação, distribui 
rosas para as mulheres que estão na pla-
teia. Ele ainda canta vestindo terno na cor 
azul ou branca. Mas, como no restaurante 
panorâmico do Esporte Clube Cabo Branco 
a apresentação será à tarde, neste caso, ad-
mitiu que vai usar uma vestimenta esporte, 
por causa do calor.

Procedimento usual em todas as apre-
sentações que realiza, Allan Mariz infor-
mou que vai abrir o show interpretando a 
música Emoções. “Se tornou uma marca da 
gente”, disse ele. Ao longo da apresentação, 
o artista antecipou que pretende levar os 
espectadores a um passeio por variadas 
fases da carreira de Roberto Carlos. A ex-
ceção é a mais recente, que, na avaliação 
do cover, se caracteriza por canções tristes 
e muito lentas, atribuída ao falecimento da 
mulher de RC, Maria Rita. “Prefiro escolher 
as músicas mais dançantes e alegres, que o 
público deseja”, comentou o artista, acres-
centando que ‘Detalhes’ é uma das que 
mais ouve a plateia pedir para interpretar. 

A paixão por Roberto Carlos come-
çou em Allan Mariz ainda na infância, 
por influência dos próprios pais. Natural 
de Sousa, ele veio morar em João Pessoa e, 
por volta dos seis aos sete anos, assistia seu 
ídolo comandar o programa da Jovem Guar-
da na televisão. A partir dos 10, continuou 
ouvindo as canções do Rei pelo rádio. Aos 
13, aprendeu a tocar violão com o professor 
Walter Emanuel Souto Brandão, para poder 
interpretar as músicas de Roberto Carlos. 
E, ao perceberem o gosto do filho, o pai e a 
mãe passaram a adquirir discos com mú-
sicas antigas e, depois, como presente, os 
lançamentos que RC fazia nos finais de ano. 

A primeira música de Roberto Carlos 
que Allan Mariz aprendeu com o professor 

2ºCaderno
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Walter Brandão foi ‘Você não serve pra 
mim’ (1967). Ele informou que toca de 
ouvido, sempre em cima da nota. Hoje, o 
cover paraibano confessou que considera a 
música mais bonita do Rei ‘Ele e ela’, por ter 
embalado, na época, o namoro com a sua 
hoje mulher. “Sou romântico e essa canção 
se enquadra nessa situação”, disse o artis-

ta, para quem a paixão pelo ídolo RC teve 
início a partir das roupas diferentes que 
vestia no programa de TV e se consolidou 
por causa do romantismo do Rei, aliado ao 
fato de ser um cantor e compositor correto, 
preocupado em ajudar causas sociais. 

O paraibano Allan Mariz tem 55 anos de 
idade e reside em Brasília há 25, onde é bio-

químico e funcionário da Secretaria da Saúde 
do Distrito Federal, sua principal fonte de 
renda. Os shows como cover de Roberto Car-
los – a quem considera “o maior intérprete do 
Brasil“ - ele realiza nos finais de semana. Mas 
admitiu que, quando se aposentar, dentro de 
quatro anos, dedicará mais tempo à agenda 
de apresentações.                    

FOTO: Divulgação
Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Allan Mariz é funcionário 
público no Distrito Federal 
e faz shows apenas nos 
finais de semana. Ele se 
apresenta em João Pessoa 
no fim do mês
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Pesquisa aponta que criança 
que apanhou pode adotar 
violência na fase adulta
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Projeto brasileiro entra na lista dos dez mais 
inovadores do mundo em infraestrutura urbana

O projeto Cidade 
Inteligente Búzios, 
incluído entre os dez 
mais relevantes em 
infraestrutura urba-
na de todo o mundo 
em relatório elabora-
do por uma empresa 
de consultoria inter-
nacional, está sendo 
desenvolvido neste 
município da Região 
dos Lagos, no Rio de 
Janeiro, pela Endesa 
Brasil, uma holding 
(união de empresas) 
que atua nas áreas 
de distribuição, ge-
ração, conversão e 
transmissão de ener-
gia no país.

O projeto abran-
ge investimentos de 
R$ 35 milhões no pe-
ríodo que vai deste 
ano a 2015 e tem a 
meta de tornar Bú-
zios a primeira cida-
de da América Latina 
em consumo eficien-
te de energia.

O diretor de Re-
lações Institucionais 
da Endesa Brasil, An-
dré Moragas, disse 
que a iniciativa prevê 
a introdução gradual 
em Búzios de novas 
tecnologias e inova-
ções relacionadas à 
rede elétrica que pos-
sam trazer benefícios 
diretos para o consu-
midor. Para tanto, já 
começaram a ser fei-
tos testes com tecno-
logias conhecidas e 
com outras que estão 
chegando ao Brasil

Um exemplo é 
um medidor digital 
de energia, instala-
do em caráter ex-
perimental em 200 
casas do município, 
que permite não só 
a medição normal da 
energia consumida, 
mas que o morador 
saiba que cômodo 
está gastando mais 
energia e a que ho-
ras isso ocorre. “Isso 
permitirá que haja 
no futuro descontos 
diferenciados, como 
ocorre hoje com a te-
lefonia. Dependen-
do da hora em que 
a energia é usada, 
o preço pode cair, 
pode haver descon-
tos por horário.”

Moragas infor-
mou que esse me-
didor faz também 
transações comer-
ciais com a compa-
nhia de energia. 

Consumo 
consciente 
de energia

Um projeto brasileiro 
da área de energia está entre 
os dez melhores projetos de 
infraestrutura urbana ino-
vadores, que podem tornar 
as cidades habitáveis e sus-
tentáveis. Os projetos cons-
tam de uma lista incluída no 
relatório global Infraestru-
tura 100: Cidades Mundiais, 
apresentado pela empresa 
de consultoria internacional 
KPMG na Cúpula das Cida-
des do Mundo, em Cingapu-
ra, no início deste mês.

O relatório mostra 
como projetos pioneiros na 
área da infraestrutura po-
dem fazer diferença, contri-
buindo para o surgimento 
das chamadas cidades do fu-
turo, locais onde as pessoas 
querem morar e trabalhar. 
O Brasil aparece com dez 
entre os 100 projetos sele-
cionados, metade das ini-
ciativas apresentadas pela 
América do Sul.

Considerado um dos 
dez mais relevantes do mun-
do, o projeto Cidade Inteli-
gente Búzios foi incluído na 
categoria infraestrutura de 
energia urbana e, de acordo 
com a publicação, responde 
a um dos maiores desafios 
do século 21, que é o desen-
volvimento da infraestrutu-
ra urbana sustentável.

Os outros projetos ins-
piradores listados no rela-
tório são os de Acesso pelo 
Lado Leste, da cidade de 
Nova York, na categoria mo-
bilidade urbana; Corredor 
Industrial Delhi-Mumbai, na 
Índia, em conectividade glo-
bal; Desenvolvimento Regio-
nal de Oresund, Dinamarca 
e Suécia, sobre recupera-
ção urbana; Universidade 
Princess Nora Bint Abdul-
Rahman para Mulheres, de 
Riad, capital da Arábia Sau-
dita, que trata de educação; 
Royal London Hospital, de 
Londres, sobre saúde; Plan-
ta de Dessalinização Tuas 
II, de Cingapura, relativo à 
água; Cidade Ecológica de 
Tianjin, Tianjin, da China, 
sobre cidades novas e am-
pliadas; Sistema de Esgoto 
em Túneis Profundos, de 
Kranji para Changi, de Cin-
gapura, que trata de reci-
clagem e gerenciamento de 
resíduos; e Projeto de Cabo 
do Briocs, da África do Sul e 
Ilhas Maurício, sobre infra-
estrutura de comunicações.

Sustentabilidade
Segundo a diretora da 

KPMG no Brasil, Iêda No-
vais, a questão da susten-
tabilidade foi determinante 
na escolha dos melhores 
projetos mundiais de infra-
estrutura urbana, que são 
modelos para serem copia-
dos em outras cidades e 
regiões. “O fundamental é 
trazer projetos que ajudem 
os países a ter boas práti-

cas. Ter um modelo.” Para 
ela, muitas vezes, o que falta 
às cidades é uma metodo-
logia que possa ser adota-
da localmente, por meio de 
parcerias público-privadas 
(PPPs), com financiamentos 
diversos. “Esses projetos 
podem criar uma nova fron-
teira, em termos de gestão 
das cidades”.

Esta foi a segunda edi-
ção do relatório sobre infra-
estrutura nas cidades mun-
diais. Na primeira, divulgada 
no ano passado, o Brasil en-
trou com seis projetos – um 
deles, o do trem de alta ve-
locidade, que ligará os esta-
dos do Rio de Janeiro e de 
São Paulo, apareceu também 
entre as dez principais ini-
ciativas globais. De acordo 
com Iêda, a edição deste ano 
incluiu projetos “mais en-
corpados” do Brasil, alguns 
vinculados a megaeventos 

esportivos como a Copa do 
Mundo de 2014 e os Jogos 
Olímpicos de 2016.

Iêda diz que acordos 
como o que 
foi firmado em 
junho entre 
as 20 maio-
res cidades 
do mundo du-
rante a Con-
ferência das 
Nações Unidas 
sobre Desen-
v o l v i m e n t o 
Sustentável, a 
Rio+20, é que 
vão determi-
nar a adoção 
de práticas 
sustentáveis 
no mundo. 
“Esse tipo de acordo é que vai 
fazer com que a questão da 
sustentabilidade nas grandes 
cidades venha a tomar forma, 
a partir de agora, para aten-

der às exigências futuras das 
populações.”

Para ela, tais práticas 
determinarão o surgimen-

to de novas 
“fronteiras” 
entre cida-
des, regiões 
e países, que 
ultrapassa-
rão a questão 
geo-gráfica. 
“As cidades 
vão compe-
tir entre si 
economica-
mente e na 
geração de 
e m p r e g o s . 
As cidades 
sustentáveis 
têm melhor 

clima para atrair investi-
mentos e oferecer mais qua-
lidade de vida às pessoas.”  
De acordo com Iêda Novais, 
o objetivo de todos os proje-

tos selecionados é gerar be-
nefícios para as populações. 
Os países que têm práticas 
de infraestrutura mais de-
senvolvidas foram selecio-
nados em todas as  regiões 
do mundo.

Os demais projetos bra-
sileiros selecionados na pu-
blicação deste ano foram a 
modernização do Hospital do 
Subúrbio e o Projeto Integra-
do de Gestão de Água e Saúde, 
na Bahia; o Centro de Opera-
ções Rio da IBM, o corredor 
de transporte coletivo Tran-
solímpica, o Porto Maravilha, 
e o Parque Olímpico, todos no 
Rio de Janeiro; a primeira par-
ceria público-privada (PPP) 
do país para a construção e 
operação de escolas, em Belo 
Horizonte; a Linha 4 do Metrô 
de São Paulo; e o Embraport, 
maior terminal privado mul-
tiuso do Brasil, no Porto de 
Santos, em São Paulo.

“Relatório 
global mostra 
como proje-
tos pioneiros 
na área da in-
fraestrutura 
podem fazer 
diferença”

O projeto Cidade Inteligente tem a meta de tornar Búzios a primeira cidade da América Latina em consumo eficiente de energia

Foto: Divulgação
Alana Gandra
Da Agência Brasil
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Emergência é 
alvo de debates

DSEIs terão unidades
odontológicas

O Ministério da Saúde en-
tregou 25 Unidades Odontológicas 
Móveis (UOMs) para atendimento 
à saúde bucal da população de 15 
Distritos Sanitários Especiais Indíge-
nas (DSEIs). Aproximadamente 390 
mil pessoas serão beneficiadas com 
veículos (vans) que oferecem trata-
mento clínico odontológico, além de 
ações de promoção e prevenção à 
saúde bucal. 

Cada UOM poderá realizar até 
350 atendimentos por mês. A partir 
da próxima semana os distritos ben-
eficiados nesta ação começarão a 
receber as unidades nos estados. A 
entrega simbólica ocorreu na fábrica 
das unidades, em Tatuí (SP), e con-
tou com a participação do secretário 
Especial de Saúde Indígena, Antônio 
Alves de Souza. 

Representantes do Ministé-
rio da Saúde, estados e municípios 
debatem em Belo Horizonte o plane-
jamento das ações de saúde das 
cidades-sede da Copa do Mundo de 
2014. Entre os assuntos abordados, 
o destaque ficou para a regulação de 
emergências em grandes eventos. A 
estratégia de capacitação de profis-
sionais da saúde para situações de 
emergência em eventos de massa 
também foi tema da reunião.

De acordo com o coordenador 
da Câmara Temática e secretário-
adjunto do Ministério da Saúde, 
Adriano Massuda, as reuniões 
entraram em um novo estágio. 
“A Câmara Temática vem em um 
processo de acúmulo de ações de 
saúde. Agora, o grande desafio é 
criar homogeneidade nas cidades-
sede. Vamos começar a elaborar os 
planos de contingência e, pensando 
nisso, simular eventos preparatóri-
os, como já fizemos no carnaval de 
Recife e no festival folclórico de 
Parintins”, explica. 

Massuda lembra ainda que a 
preocupação de todos é fazer um 
trabalho conjunto com as cidades-
sede. Para ele, a reunião tenta 
conciliar a pauta dos temas com 
as necessidades da Câmara. O oi-
tavo encontro também apresenta 
a sistematização da oferta atual de 
capacitação do nível federal. 

Por meio do espirro, nós 
eliminamos secreções e lim-
pamos as vias aéreas. O ar que 
sai de um espirro pode atin-
gir uma velocidade superior 
a 160 quilômetros por hora. 
Quando a gente segura o es-
pirro a pressão se volta para 
dentro da cabeça, podendo 
provocar tontura e até mesmo 
inflamação, porque mantém 
a secreção que seria expelida 
dentro das vias aéreas.

A estudante Heloisa Ro-
signoli tem rinite alérgica e 
conta que prende o espirro 
para não incomodar os ou-
tros. “Quando você tem rinite, 
dificilmente você dá só um es-
pirro. Eu dou no mínimo três 
espirros ou mais e às vezes 
é necessário prender, por-
que estou em lugar que está 
em silêncio, as pessoas estão 
concentradas e fica um pouco 
desconfortável espirrar mui-
tas vezes e alto na frente dos 
outros. Imediatamente, após 
prender o espirro, eu sinto um 
pouco de tontura e um pouco 
de pressão no rosto”, relata a 
estudante

A otorrinolaringologista 
do Grupo Hospitalar Concei-
ção no Rio Grande do Sul, vin-
culado ao Ministério da Saúde, 
Carolina Mello, explica o que 
pode acontecer quando a gente 
prende o espirro. “O que acon-
tece é que ele não é eliminado 
e isso vai gerando um acúmulo 

Prender o espirro pode afetar a saúde
Higiene daS viaS áreaS

Foto: divulgação

ao segurar o espirro, 
as pessoas podem sentir 
tonturas e ter inflamações

Uso de lenço na frente do nariz ou a mão evita que o jato do espirro espalhe as secreções que podem contaminar quem está por perto

Chegada do inverno exige cuidados com a saúde
Durante o inverno é co-

mum que doenças respira-
tórias e a gripe atinjam com 
maior frequência a popula-
ção. Como forma de preve-
nir a população de infecções 
pelo vírus da gripe, o Minis-
tério da Saúde orienta ações 
de higiene pessoal, como la-
var as mãos várias vezes ao 
dia, evitar tocar a face com 
as mãos e proteger a tosse e 
o espirro com lenço descar-
tável. Em caso de síndrome 
gripal, deve-se procurar um 
serviço de saúde.

“Todas as pessoas que 
apresentarem a síndrome 
gripal e que fazem parte dos 
grupos mais vulneráveis 
para complicações - como as 
gestantes, crianças peque-
nas, os idosos e portadores 
de doenças crônicas - devem 
iniciar o tratamento. Em caso 
de agravamento da síndrome 
gripal, mesmo não sendo dos 
grupos mais vulneráveis, o 
tratamento com o antiviral 
oseltamivir deve ser inicia-
do com urgência”, observa a 
secretária substituta de Vigi-
lância em Saúde do Ministé-
rio da Saúde, Sonia Brito.

O medicamento é dis-
tribuído gratuitamente em 
toda a rede pública de saú-
de. Os sintomas são surgi-
mento simultâneo de febre, 
tosse ou dor na garganta, 
cefaleia (dor de cabeça) ou 
mialgia (dor nos músculos) 
ou artralgia (dor nas arti-
culações). Já o agravamento 
pode ser identificado por 
falta de ar, febre por mais de 
três dias, piora de sintomas 
gastro-intestinais ou dor 
muscular intensa.

progressivo da secreção den-
tro do nariz. Isso facilita que 
esse acúmulo se estenda para 
os seios da face e possa causar 
uma sinusite. Então, o ideal é 

que realmente o espirro ocorra 
normalmente e que além disso 
seja feita uma higiene nasal, de 
preferência com soro fisiológi-
co para eliminar bastante a se-

creção que está se acumulando 
no nariz”, explica.

A especialista recomenda 
colocar a mão ou um lenço na 
frente do nariz quando formos 

espirrar, não apenas por ques-
tão de educação, mas também 
para não espalhar a secreção 
que pode contaminar quem 
está em volta.

Orientações que a população deve seguir para prevenção: 

lhigienizar as mãos com frequência;
lutilizar lenço descartável para higiene nasal;
lcobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;
lhigienizar as mãos após tossir ou espirrar;

levitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
lnão partilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal;
lventilar os ambientes.

Casos
Apesar do aumento pre-

visto de número de casos da 
gripe nesta época do ano, a 
representante do Ministério 
da Saúde descarta qualquer 
tipo de epidemia. “Temos 
acompanhado aumento no 
número de casos pelo vírus A 
H1N1 em relação ao ano pas-
sado, mas isso não evidencia 
qualquer tipo de surto ou 
epidemia”, destacou.

O Ministério da Saúde 
tem monitorado os casos 
e analisado a situação da 
transmissão do vírus da gri-
pe em todo o país, sobretu-
do, na região Sul do país (Rio 
Grande do Sul, Paraná e Santa 
Catarina). “Estamos acompa-
nhando junto aos estados da 
região Sul e todos os demais 
que nos têm pedido apoio. 
Estamos intensificando o 
monitoramento e, providen-
ciando, acesso ao medica-
mento oseltamivir (Tamiflu), 
usado no tratamento da gri-
pe, para facilitar o acesso 
em toda a rede pública de 
saúde” afirma Sonia Brito. 
“Esta é a forma adequada de 
tratamento. A vacina não é 
recomendada para situações 
em que já há circulação acen-
tuada do vírus da gripe, pois 
seu uso leva em média duas 
semanas para garantir a pro-
teção”, completa. 

Tratamento
O uso precoce do antivi-

ral oseltamivir reduz as com-
plicações nos casos graves de 
gripe. Em junho, o Ministério 
da Saúde autorizou o envio 
de 51.190 caixas de medica-
mentos para o tratamento 

da gripe para Santa Catarina, 
Paraná, Rio Grande do Sul e 
São Paulo. Cada caixa contém 
10 comprimidos, o suficiente 
para um tratamento comple-
to. A ação é preventiva e visa 
evitar que haja desabasteci-
mento do medicamento osel-
tamivir, de nome comercial 
Tamiflu.

Nenhum dos 26 estados 
e Distrito Federal apresenta 
carência do antiviral. É o que 
afirma a secretária substituta 
de Vigilância em Saúde, ao 
acrescentar que todo o Brasil 
está preparado para atender 
a população. “O Ministério da 
Saúde tem acompanhado os 
estoques junto às secretarias 
estaduais de Saúde e, na me-
dida em que forem consumi-
dos, novos lotes serão envia-
dos. Além disso, o Ministério 
da Saúde mantém estoque 
estratégico”, disse.

Orientações aos 
profissionais
O Ministério da Saúde 

tem orientado os profissio-
nais de saúde a prescreverem 
o tratamento com o antiviral 
oseltamivir quando a pes-
soa apresentar o sintoma da 
síndrome gripal, indepen-
dentemente de resultados 
de exames laboratoriais ou 
sinais de agravamento. Para 
isso, reforçou, no último mês 

por meio de nota técnica, a 
orientação para profissionais 
de saúde seguirem o novo 
Protocolo de Tratamento da 
Influenza, que foi revisado no 
ano passado pelo Ministério.

Vacinação
O Brasil vacina todos os 

grupos classificados pela Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) como sendo de maior 
vulnerabilidade para desen-
volver a forma mais grave 
da doença que pode evoluir 
para o óbito. São eles: idosos 
a partir dos 60 anos, crianças 
entre seis meses e menores 
de dois anos, gestantes em 
qualquer fase da gravidez, 
povos indígenas e trabalha-
dores de saúde envolvidos na 
atenção a pessoas com gripe. 
Na campanha de vacinação 
contra a gripe realizada neste 
ano, o Brasil registrou mais 
de 80% de cobertura, uma 
das mais altas do mundo.

Nos três estados da re-
gião Sul, a cobertura vacinal 
superou a marca de 80%, 
recomendada pelo Ministé-
rio da Saúde. Além disso, o 
Ministério da Saúde autori-
zou o envio de 1,4 milhão de 
doses extras da vacina para 
complementar o estoque dos 
estados para atender a po-
pulação com comorbidades, 
como pessoas com diabetes 

mellitus, asma, fibrose cística 
e imunodeficiências congêni-
tas. A vacinação desse grupo 
ocorre mediante a indicação 
e prescrição médica de acor-
do com cada Secretaria Esta-
dual de Saúde.

Gripe
O vírus da gripe A H1N1, 

que surgiu em 2009, no Mé-
xico, ainda circula no mundo 
inteiro, mas é pouco provável 
a ocorrência de epidemias, 
como a pandemia de 2009, 
quando o Brasil registrou 
2.060 óbitos. Em agosto de 
2010, com base nos dados 
epidemiológicos registrados, 
a Organização Mundial da 
Saúde declarou a pandemia 
como encerrada. Entretanto, 
continuam ocorrendo casos e 
pode haver surtos localizados.

Muitas pessoas já estão 
protegidas contra o vírus A 
H1N1, seja porque tiveram a 
infecção natural desde 2009 
(estima-se que até 30% da 
população pode ter tido in-
fluenza pelo subtipo A H1N1 
2009) ou porque se vacina-
ram na campanha de vacina-
ção realizada pelo Ministério 
da Saúde em 2012. Desde 
2010, o Ministério da Saúde 
vem realizando campanhas 
de vacinação contra influen-
za que protegem do vírus A 
H1N1 (2009). 

83.338 mil recebem 
remédio para asma

83.388 mil pessoas em todo 
o país já retiraram os medicamentos 
para asma nas farmácias populares, 
representando um aumento de 
60% do acesso, se comparado ao 
mesmo período antes da gratuidade. 
Deste total, mais da metade das pes-
soas atendidas vivem em municípios 
de extrema pobreza. Nos primeiros 
35 dias da ação, 47,4 mil pessoas re-
tiraram os medicamentos em 1.084 
municípios em situação de miséria 
que contam com a ação Saúde Não 
Tem Preço, do programa Farmácia 
Popular.

Os dados revelam que o prin-
cipal objetivo da ação que é com-
bater à miséria na primeira infância 
e beneficiar especialmente a saúde 
de crianças que vivem nessa situ-
ação, está sendo alcançado. E para 
ampliar ainda mais a assistência nos 
municípios do Brasil Sem Miséria, 
o Ministério da Saúde priorizou o 
credenciamento de farmácias pri-
vadas com interesse em participar 
do programa nessas localidades. 
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Violência na infância
Quem apanhou terá problemas na vida adulta

FOTOS: Divulgação

Fernanda Cruz
Repórter da Agência Brasil

Objetos mais usados com frequência 
nas punições às crianças são pedaço 

de pau, vara e cinto

São Paulo – A exposição 
à violência durante a in-
fância pode trazer con-
sequências para a vida 
adulta, segundo estudo 

do Núcleo de Estudos da Violên-
cia (NEV) da Universidade de São 
Paulo (USP). De acordo com a 
pesquisa, quem sofre agressões 
quando criança tem mais chances 
de adotar a violência como prin-
cipal mecanismo de solução de 
conflitos.

“A criança entende que a vio-
lência é uma opção legítima e vai 
usá-la quando tiver um conflito 
com colegas da escola, por exem-
plo. Mas, ao agredir, ela também 
pode sofrer agressão e se tornar 
vítima. E isso cresce de forma ex-
ponencial ao longo da vida”, disse 
Nancy Cardia, vice-coordenadora 
do NEV.

Os pesquisadores entrevis-
taram 4 mil pessoas maiores de 
16 anos de idade, moradoras de 
11 capitais brasileiras (São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 
Porto Alegre, Salvador, Recife, Be-
lém, Manaus, Porto Velho, Forta-
leza e Goiânia). Os questionários 

Brasília - O uso excessivo de 
medicamentos por crianças e ado-
lescentes foi tema de moção de re-
comendação e repúdio na 9ª Con-
ferência Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. A nota 
proposta pelos conselhos fede-
rais de Psicologia e Serviço Social 
questiona o consumo indiscrimi-
nado de estimulantes do sistema 
nervoso central, como a ritalina, e 
ansiolíticos.

Entre as principais propostas 
que serão usadas como referência 
para a construção do Plano Dece-
nal de Direitos Humanos da Criança 
e do Adolescente está a criação do 
Plano sobre Enfrentamento ao Uso 
de Substâncias Psicoativas, que vai 
ampliar as políticas sociais para 
prevenção e tratamento de crianças 
e adolescentes dependentes de ál-
cool e outras drogas.

Outra proposta trata da am-
pliação do Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo (Sina-
se). “Vamos buscar a melhoria das 
instalações das unidades que abri-
gam os jovens que cumprem medi-
das socioeducativas, várias devem 
ser desativadas. Vamos melhorar o 
atendimento a esses adolescentes 
e também o processo de apuração 
das infrações cometidas”, destacou 
a ministra da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da Repú-
blica, Maria do Rosário.

A qualificação dos conselhos 
tutelares foi um dos temas  centrais 
da conferência. Segundo a minis-
tra, em apenas 12 municípios bra-
sileiros não há conselhos. “Nosso 
foco agora é na qualidade. Vamos 
projetar ações que qualifiquem os 
conselhos e os conselheiros. Que-
remos fortalecer os conselhos para 
que eles cumpram sua função de 
proteção dos direitos das crianças 
e adolescentes”, explicou a ministra.

Maria do Rosário ressaltou a 
mobilização dos adolescentes du-

rante a conferência. “Esses jovens 
reivindicam ser ouvidos e que a 
escola, os programas de saúde e as 
políticas públicas em geral consi-
derem as suas necessidades de de-
senvolvimento integral dentro da 
comunidade que vivem”, disse.

De acordo com a organização 
do evento, 780 adolescentes parti-
ciparam da conferência. Para Gui-
lherme Augusto Santos, 16 anos, de 
Salgueiro, em Pernambuco, foi uma 
oportunidade em que crianças e 
adolescentes tiveram direito à voz. 
“Foi um momento de trocar infor-
mações para conhecermos a reali-
dade de nosso país e sermos reco-
nhecidos não somente nos nossos 
municípios e estados, mas também 
no Brasil inteiro.”

Maurício Silveira, de Juquiá, no 
Vale do Ribeira (SP), ressaltou a im-
portância da discussão em torno do 
Estatuto da Criança e do Adolescen-
te (ECA) durante a conferência. 

“O ECA é da criança e do ado-
lescente, então o jovem tem que 
participar e realmente fazer parte 
dele. Algumas coisas estão apenas 
no papel, ainda há muita criança 
que trabalha e em péssimas condi-
ções. Vemos diariamente exemplos 
de abusos sexuais na mídia. Quando 
conversamos com gente da nossa 
idade, dá muita vontade de fazer 
algo”, disse.

A cantora Ivete Sangalo tam-
bém participou do encerramento da 
conferência. “Todas as crianças e os 
adolescentes precisam ser respeita-
dos. Não há futuro promissor quan-
do não há amor e respeito. Tenho um 
filho pequeno e rezo todos os dias 
para que nenhum mal aconteça a ele 
ou a qualquer criança”, disse.

Ivete Sangalo também alertou 
aos jovens para que fiquem atentos  
ao que se passa na internet. “É um 
mundo mágico, mas desconhecido. 
Nem sempre podemos ver o perigo 
do outro lado”, advertiu.

foram aplicados pelo Instituto 
Brasileiro de Opinião Pública e 
Estatística (Ibope) em 2010. De 
acordo com os resultados, mais 
de 70% dos entrevistados apa-
nharam na infância, sendo que 
20% do total eram agredidos uma 
vez por semana ou mais.

O estudo apontou ainda o au-
mento das chances de a pessoa 
reproduzir a violência sofrida no 
passado contra os próprios filhos, 
como método de educação. “Isso 
tem a ver com o tipo de aprendi-
zagem social. Você aprende que 
educar por meio da agressão fí-
sica é um instrumento legítimo 
de educação”, disse Renato Alves, 
pesquisador do NEV. Assim, fe-
cha-se “um ciclo perverso do uso 
da força física”, como definem os 
pesquisadores.

Os resultados mostraram que 
os objetos usados com frequência 
nas punições físicas foram vara, 
cinto e pedaço de pau, itens mais 
comuns que a palmada. Embora 
o estudo não tenha tido o objeti-
vo de orientar as famílias sobre a 
criação dos filhos, o pesquisador 
não acredita que aplicar castigos 
físicos nas crianças é o melhor 
método para educá-las.“Usar a 
punição física na educação dos 

Brasília – Jovens de baixa ren-
da que pouco se relacionam com os 
pais, pegam informações com amigos 
e consomem álcool com regularidade 
são o perfil de quem inicia a vida sexual 
precocemente e sem proteção. É o que 
mostra pesquisa da Central Única das 
Favelas (Cufa) feita em três cidades da 
periferia de Brasília.

Os resultados foram obtidos por 
meio da aplicação de questionários a 
870 pessoas de baixa renda em três 
cidades do Distrito Federal (DF): Es-
trutural, Arapoanga e Itapoã. A Cufa, 
no entanto, divulgou apenas os nú-
meros da Cidade Estrutural, a 15 qui-
lômetros do centro de Brasília. Os da-
dos referentes às outras cidades serão 
apresentados nos próximos dois fins 
de semana.

De acordo com Max Maciel, 
coordenador-geral da Cufa no DF, o 
que mais chamou a atenção entre 
os moradores da Cidade Estrutural, 
onde 292 pessoas foram entrevis-
tadas, é a baixa predominância da 
família tradicional, com pai, mãe e ir-
mãos. De acordo com o levantamen-
to, 24,4% dos pesquisados moram 
com parentes de segundo grau (tios, 
avós e primos); 17,1% vivem com a 
mãe; 11,3%, com pai e mãe; e apenas 
4,1%, com o pai. A pesquisa mostrou 
ainda que 13% moram sozinhos, mas 
a maior fatia (30,1%) não se encai-
xou em nenhum desses perfis e foi 
registrada na categoria outros.

Para Maciel, o distanciamento 

dos pais interfere na formação sexu-
al dos jovens da cidade. “Jovens que 
não dialogam com a família e buscam 
informações em outras fontes”, diz. A 
própria pesquisa constata que 45,9% 
dos entrevistados têm os amigos 
como principal fonte de informação 
sobre doenças sexualmente transmis-
síveis. Em segundo lugar, vêm profis-
sionais da área (33,6%). A família só 
aparece na terceira posição, com 24%.

De acordo com o levantamento, 
em média, os moradores da Estrutural 
têm a primeira relação sexual aos 14 
anos. Segundo o coordenador da Cufa, 
o problema não está na idade, mas na 
desinformação, que estimula o sexo 
sem proteção e acarreta gestações in-
desejadas e a transmissão de doenças. 
“Não queremos ser moralistas e pedir 
que os jovens comecem a fazer sexo 
tarde. O importante é que a decisão, 
se for tomada, seja prazerosa e com 
segurança”, explica Maciel.

A falta de esclarecimento prejudi-
ca o sexo seguro. Segundo a pesquisa, 
79,3% dos moradores da Estrutu-
ral disseram que sabem como usar 
a camisinha, mas somente 52% de 
fato utilizam o preservativo. “Muitos 
sabem sobre doenças e métodos de 
proteção somente na teoria, mas não 
põem os conhecimentos em prática”, 
diz Maciel.

Entre os fatores para essa diver-
gência, ele cita a baixa qualidade das 
informações buscadas com amigos e o 
consumo de álcool antes das relações. 
“A maioria dos pesquisados disse não 
usar drogas, mas houve diversos casos 
em que as pessoas depois admitiram 

consumir cerveja e vinho com frequên-
cia”, destaca o coordenador da Cufa. 
“Nessa parcela da população, falta o 
entendimento de que drogas legaliza-
das também são drogas.”

O levantamento foi realizado en-
tre novembro de 2011 e janeiro deste 
ano. Os resultados serão debatidos 
com as comunidades. Depois disso, a 
Cufa elaborará recomendações às es-
colas e aos formuladores de políticas 
de saúde pública, que só serão apre-
sentadas em meados de agosto ou 
setembro.

Paralelamente, a Cufa, em parce-
ria com a Secretaria de Saúde do DF e 
o Ministério da Saúde, capacitou ado-
lescentes nas três cidades. Ao todo, 90 
jovens (30 em cada cidade) participa-
ram de um curso de uma semana em 
que se tornaram agentes de promoção 
de saúde. Hoje, eles percorrem as lo-
calidades, distribuindo kits e fornecen-
do orientações sobre sexo seguro e ti-
rando dúvidas sobre as consequências 
do consumo de drogas, lícitas e ilícitas.

Desde o fim de abril, a estudante 
Luana Dionísia da Costa, 18 anos, atua 
como agente de promoção de saúde. 
Ela diz que somente o esclarecimen-
to pode evitar que cada vez mais jo-
vens contraiam doenças sexualmente 
transmissíveis ou fiquem grávidas na 
adolescência. 

“Antes de conhecer o projeto, ti-
nha muitas dúvidas e, às vezes, acaba-
va fazendo coisas erradas e correndo 
risco”, diz a jovem. “A multiplicação da 
informação é essencial para melhorar 
a saúde sexual dos jovens na perife-
ria”, defende.

Álcool e falta de diálogo contribuem 
para a iniciação sexual precoce
Wellton Máximo
Da Agência Brasil

filhos apresenta mais prejuízos 
que benefícios, tanto para a pes-
soa que sofre a punição quanto 
para a sociedade”, disse.

Renato Alves lembra, porém, 
que ter apanhado na infância não 
significa que o adulto será violen-
to. “Tudo tem que ser olhado com 
muito cuidado, porque também 
tem muita influência do contexto 
em que a pessoa vive”, ponderou. 
De acordo com o pesquisador, o 
indivíduo que conhece, ao longo 
da vida, outros modelos de refe-
rência para lidar com conflitos 
pode aprender a enfrentar me-
lhor essas situações.

uso excessivo de remédios por 
adolescente preocupa a Saúde

É grande a chance 
de pessoas 
reproduzirem as 
agressões sofridas 
no passado contra 
os próprios filhos, 
como métodos de 
educação e 
disciplinares



 

 

Nova escolha
JÁ COMEÇAM as indicações para o futuro 

imortal que irá ocupar a cadeira vaga na Academia 
Paraibana de Letras com a morte do poeta Ronaldo 
Cunha Lima. 

Já existem dois nomes de peso, o pintor Flávio 
Tavares, uma referência nas artes plásticas não só 
na Paraíba, como também no Brasil e Exterior, com 
inúmeros livros publicados sobre suas obras e 50 
anos de uma trajetória profissional brilhante. Outro 
concorrente é o escritor Antônio Mariano, um dos 
nomes mais expressivos da poesia contemporânea 
brasileira e um dos principais articuladores da litera-
tura nordestina.

FOTO: Goretti Zenaide

Evento de sucesso
O EMPRESÁRIO Wilson Martinez está todo prosa com 

o sucesso da Multifeira Brasil Mostra Brasil que levou mais 
de 130 mil pessoas ao Espaço Cultural José Lins do Rêgo.

O evento terminou no último domingo com uma roda 
de samba e a próxima feira já está agendada para acon-
tecer de 5 a 14 de julho de 2013, no Centro de Convenções 
de João Pessoa que terá sua primeira fase inaugurada no 
próximo mês de agosto.

Mari Paraíba
A ATLETA Mari 

Paraíba estará amanhã 
às 18h no Shopping 
Boulevard, em Campina 
Grande, autografando a 
última edição da revista 
Playboy, onde ela é a 
estrela da matéria de 
capa.

A noite de autógra-
fos será apenas em Cam-
pina Grande, cidade onde a 
jogadora de vôlei nasceu e 
tem o apoio da empresária 
Tereza Cittadino, repre-
sentante da Abril Cultu-
ral na Paraíba.

Turismo
COM ARROJADO PROJETO da arquiteta 

Betânia Tejo, a família Freitas, capitaneada por 
Chiquinho Evangelista de Freitas, vai inaugurar 
em outubro o Cabo Branco Atlântico.

Localizado na Praia do Cabo Branco, o 
novo empreendimento aumenta a capacidade 
de leitos na apital e, com vista privilegiada para 
o mar, deverá atrair muitos turistas.

Abraço de mãe e filha: Lúcia Padilha e kainara Leal

Maria José de Oliveira Xavier é a aniversariante de hoje

Irlanda Benevides com o filho desembargador Saulo Benevides e a nora Carmen, ele está hoje 
aniversariando

FOTO: Goretti Zenaide

FOTO: Goretti Zenaide

Ana Cláudia e Veneziano Vital do Rêgo, ele é o aniversariante de hoje

FOTO: Goretti Zenaide

Vestidos de noiva
A EMPRESÁRIA Luciana Vilhena avisando 

que acaba de receber nova coleção de vestidos 
de noivas para sua bem montada loja Glamour, 
especializada em aluguel de roupas. São mode-
los exclusivos vindos diretamente de New York, 
dentro das últimas tendências para noivas.

Vida Real
VALE A PENA  confe-

rir as peças criadas pelo 
jovem estilista paraibano 
Paulo Rosendo na sua 
loja Vida Real, localizada 
no MAG Shopping. São 
T-Shirts com estam-
pas pra lá de criativas e 
divertidas. Para quem não 
sabe, Paulo Rosendo é da 
nova geração de estilis-
tas  da primeira turma 
pioneira formada em De-
sign de Moda pelo Unipê.

Desembargador Saulo Be-
nevides, Sras. Maria José de 
Oliveira Xavier e Lúcia Brito, 
designer Maria Melo, bacharel  
Monique Machado, engenheiro 
Artur Ramalho Tinoco, em-
presários Filip Miranda, José 
Normando Camelo, Robinho 
Cavalcanti Ribeiro Filho, 
prefeito Veneziano Vital do 
Rego, Fidel Maia, advogado 
Daniel Pires Bezerra, escrito-
ra Mercedes Cavalcanti.

Criação
A ESTAÇÃO DA 

MODA e a Funjope vão 
promover a Oficina Inven-
tando Moda, ministrada 
pela professora Simone 
Araújo. A ideia é estimu-
lar aos participantes um 
olhar crítico, independen-
te e ousado na criação 
de um estilo pessoal, que 
reflita sua maneira de 
ver e se relacionar com 
o mundo, a partir de sua 
casa, rua e bairro.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Aquele que não pode 
perdoar destrói a ponte 
sobre a qual ele mesmo 
deve passar”

“A prática do perdão é 
nossa mais importante 
contribuição para a cura 
do mundo”

GEORGE HERBERT MARIANNE WILLIAMSON

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos
   A estilista Raquel 
Grassi se prepara para 
realizar neste segundo 
semestre um mega des-
file de seu trabalho que 
tem feito cada vez mais 
sucesso entre as mulheres 
paraibanas.
   Além das roupas de 
festa, que é especialista, ela 
vai apresentar também 
vestidos de noivas de-
slumbrantes.

Zum Zum Zum
   A Associação Amigo Bicho conseguiu fazer a adoção de 49 animais 
abandonados durante a feira Brasil Mostra Brasil. 

   O aniversário de Nídia Azevedo vai ser comemorado com uma 
excursão ao Recife no mês de setembro. Roberta Aquino está na organização 
que levará mais de quarenta mulheres para o Atlante Plaza, em Boa Viagem.

   A  Usina Cultural Energisa promoveu no último domingo uma feira de 
objetos artísticos nas áreas de artes visuais, histórias em quadrinhos, moda, 
arte popular, literatura de cordal, gibis usados e até carros antigos.

   O Unipê abriu ontem inscrições pela internet para o vestibular 2012.2 
oferecendo 14 cursos de Gradução. 

Jeans

PARA QUEM pro-
cura jeans de marcas 
famosas a preços mais 
acessíveis, foi inaugu-
rada na semana pas-
sada na Avenida Edson 
Ramalho, em Manaíra, a 
Outlet Jeans. 

Nas prateleiras 
podem-se encontrar 
jeans da Zoomp, Cal-
vin Klein, Opera Rock, 
entre outras marcas.

Turbina Card

O SUMMERVILLE   
Beach Resort, na Praia 
de Muro Alto, PE, lançou 
nessas férias de julho o 
Turbina Card, oferecendo 
atividades radicais, como 
Acqua Games, pista de 
patinação e módulo de 
mergulho. O hotel, que tem 
como gerente de Marke-
ting, Sérgio Paraíso, é o 
preferido de muitos parai-
banos.

Solenidade cívica

O GOVERNO DO ESTADO, através do Cerimonial, 
prepara as comemorações pelo 82o aniversário de 
morte do presidente João Pessoa. 

Será no próximo dia 26 com uma missa na 
Igreja da Misericórdia, seguida de solenidade cívica 
no monumento da Praça João Pessoa e aposição 
de coroa de flores no túmulo do ilustre paraibano, 
localizado no Palácio da Redenção.

A volta do cartão postal
O PAVILHÃO DO CHÁ, na Praça Venâncio Neiva, vol-

ta a ser um cartão postal da Capital paraibana com sua 
reinauguração hoje, às 17h, quando será aberto com o 
restaurante San Sun que venceu a licitação da Prefeitura 
de João Pessoa.

O prédio, que faz parte do patrimônio histórico da 
Capital, foi construído pelo presidente João Pessoa para 
o famoso chá das cinco, que reunia a sociedade da época. 
Tem tudo para voltar a ser um point no Centro.

Rio Mamoré

A CONSTRUTORA CONSERPA entrega hoje o edifício 
Rio Mamoré no bairro do Miramar, cujo destaque é o de ser 
o maior da Capital paraibana, um dos 20 maiores do país, 
com seus 43 andares. O coquetel  vai reunir compradores, 
convidados especiais e imprensa a partir das 19h30, que 
terão o privilégio de conferir uma paisagem de 360 graus 
da cidade de João Pessoa.
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Sedurb cadastra comerciantes
FESTA DAS NEVES

Imóveis em situação 
de risco vão receber 
intervenção emergencial

Página 14

Inscrições para quem 
quer trabalhar no evento 
ocorrem até sexta-feira

 

O Centro de As-
sistência Toxicológica 
(Ceatox) do Hospital 
Universitário Lauro 
Wanderley, em João 
Pessoa, tem registra-
do números elevados 
de picadas de escor-
piões nesse período 
chuvoso. 

Em março, foram 
notificados 201 ca-
sos; em abril, 169 ca-
sos; em maio, 181 ca-
sos; e em junho, 174 
casos. O enfermeiro 
Luiz Carlos recomen-
da ações preventivas 
por parte da popula-
ção, tendo em vista 
que se observa um 
aumento em torno 
de 10% no número 
de casos registrados 
no pós-chuva.

Ele explicou que, 
quando passa o pe-
ríodo de chuva, os 
escorpiões costu-
mam sair do escon-
derijo em busca de 
alimento (a barata 
é considerado o seu 
principal alimento) e 
também porque es-
ses locais ficam ala-
gados e por isso eles 
procuram novos am-
bientes.

Além dos escor-
piões, o Ceatox ain-
da notifica o número 
de picadas de cobras 
e aranhas. Os casos 
são em menor quan-
tidade, mas também 
exigem ações pre-
ventivas por parte da 
população. 

Em abril, o órgão 
registrou 16 casos de 
picadas de serpentes 
e sete de aranha; em 
maio, foram nove 
casos de serpentes 
e cinco de aranha; e 
em junho, seis casos 
de serpentes e qua-
tro de aranha.

 
Prevenção 
Os escorpiões são 

animais peçonhentos 
que injetam vene-
no por um ferrão na 
ponta da cauda. O 
acidente com pessoas 
ocorre, geralmente, 
quando se encosta 
mãos ou pés no ani-
mal. Eles costumam 
se esconder em ter-
renos abandonados 
com entulhos, em 
materiais de constru-
ção, embaixo de pe-
dras, mato, lixo, le-
nha, tijolos e telhas, 
dentre outros.

Nas residências, 
são comuns em saí-
das de esgoto, ralos 
e caixa de gordura. 
Procuram locais es-
curos e se alimen-
tam principalmente 
de baratas. Por isso 
a importância de se 
combater o apareci-
mento desses insetos, 
que são atrativos dos 
escorpiões. 

Sobe número 
de picadas de 
escorpiões

Foto: Ortilo Antônio/Arquivo

Os professores da Univer-
sidade Federal da Paraíba, que 
estão em greve desde o dia 17 
de maio, realizam assembleia 
na próxima quinta-feira, às 9h, 
no auditório da Reitoria, para 
avaliar a proposta do Governo 
Federal que prevê mudanças 
no plano de carreira, a partir 
de 2013, e um aumento salarial 
que pode chegar até 45,1%. Já 
os servidores técnico-admi-
nistrativos da Universidade se 
juntarão aos de outros órgãos 
federais e farão ato público 
amanhã, a partir das 9h, em 
frente ao Ministério da Fazen-
da, na Avenida Epitácio Pes-
soa, em João Pessoa.

Em nota conjunta, o co-
mando nacional de greve dos 
professores e a Associação 
Nacional dos Docentes do 
Ensino Superior (Andes)-Sin-
dicato Nacional rejeitaram a 
proposta do Governo Federal 
e avaliou que o movimento 
entra num momento decisivo, 

“cujo ponto central é dar se-
quência ao enfrentamento, em 
um patamar superior de com-
preensão e crítica às posições 
e à proposta apresentada pelo 
governo”. E conclamam a cate-
goria a manter a greve, inten-
sificar a mobilização, radicali-
zar as ações de greve e manter 
a negociação.

Os professores da UFPB 
estão com as atividades para-
lisadas desde o dia 17 de maio. 
Eles reivindicam a reestrutu-
ração da carreira – com a cria-
ção de uma carreira única e 
incorporação das gratificações 
-, paridade entre ativos e apo-
sentados e melhoria das con-
dições de trabalho. A estimati-
va do comando local de greve 
é de que entre 90% e 95% dos 
2,3 mil docentes da instituição 
aderiram ao movimento.

Técnicos-administrativos 
Por sua vez, os servidores 

técnicos-administrativos não 
receberam qualquer proposta 
do Governo Federal. Por isso, 
servidores de todos os órgãos 

Professores se reúnem na quinta para 
avaliar proposta do Governo Federal

GREVE NA uFPb

federais promoverão um ato 
público contra a falta de ne-
gociação, às 9h, em frente ao 
Ministério da Fazenda, na Ca-
pital, hoje. 

Também amanhã, em 

Brasília, será realizada mais 
uma marcha de protesto con-
tra a política de arrocho sa-
larial promovida pelo Gover-
no Federal. Desde ontem até 
o dia 20 de julho haverá um 

acampamento unificado da 
greve nacional dos servido-
res federais na Capital fede-
ral, que terminará com uma 
plenária nacional, marcada 
para o próximo dia 20.

Os professores da Universidade Federal da Paraíba estão em greve desde o dia 17 de maio

O comerciante que quiser trabalhar na Festa das Neves deverá comparecer pessoalmente para realizar a inscrição, iniciada ontem

Foto: Ortilo Antônio

A Secretaria Executiva 
de Desenvolvimento Urba-
no (Sedurb) de João Pessoa 
iniciou ontem o prazo de 
inscrições dos comerciantes 
que vão trabalhar na Festa 
das Neves 2012. O cadastro 
está sendo feito das 9h às 
11h e das 14h às 16h, na Di-
retoria de Serviços Urbanos 
da Sedurb, no Centro Admi-
nistrativo Municipal (CAM), 
em Água Fria.

Para realizar o cadas-
tro, cada comerciante deverá 
apresentar os documentos 
originais de RG, CPF, com-
provante de residência atua-
lizado, certidão negativa de 
tributos municipais e certidão 
de casamento ou nascimento. 
As inscrições dos comercian-
tes cadastrados pela Prefeitu-
ra Municipal de João Pessoa 
(PMJP) serão realizadas até a 
próxima sexta-feira, dia 20.

O prazo publicado no 
edital é válido também para 
a inscrição dos parques de 
diversões que serão monta-
dos para as comemorações 
dos 427 da Capital. Além 
dos originais de RG, CPF e 
comprovante de residência, 
os proprietários dos brin-
quedos deverão apresentar, 
na Sedurb, a certidão nega-
tiva de tributos municipais, 
CNPJ, contrato social, cer-
tificado do Corpo de Bom-
beiros e Autorização de Res-
ponsabilidade Técnica do 
Crea-PB, além de fotos dos 
brinquedos.

De acordo com o dire-
tor de Serviços Urbanos da 
Sedurb, Aldeci Santos, cada 
comerciante deverá compa-
recer pessoalmente para rea-
lizar a inscrição, que não terá 
o prazo prorrogado. “Quem 
não comparecer no prazo es-

tipulado para a formalização 
da inscrição perderá a opor-
tunidade”, afirmou.

Os brinquedos do par-
que de diversões para a Festa 
das Neves serão montados 
nas ruas Joaquim Nabuco, 
Deputado Odon Bezerra, 
Acadêmico Aloísio Alberto 
Sobreira e na Avenida Pedro 
I. Já os comerciantes fica-
rão instalados no Ponto de 
Cem Réis, na Praça 1817 e 
nas ruas Duque de Caxias, 
Visconde de Pelotas, Conse-
lheiro Henrique e Vigário de 
Sarlen.

Inscrições de comerciantes para a Festa das Neves

Local: Diretoria de Serviços Urbanos da Sedur, localizada no Centro Administrativo Municipal (CAM), no bairro de Água Fria.

Data e horário: De 16 a 20 de julho, das 9h às 11h e das 14h às 16h.

Documentação necessária (original):
RG, CPF, comprovante de residência atualizado, certidão negativa de tributos municipais, certidão de casamento (ou 
nascimento).

Os donos de brinquedos para parque de diversão devem apresentar também CNPJ, contrato social, certificado do Corpo de 
Bombeiros, Autorização de Responsabilidade Técnica do Crea-PB, além de fotos dos equipamentos.

Serviço:

Cleane Costa
cleanec@gmail.com
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Imóveis serão restaurados em JP
 PRÉDIOS EM RISCO

Uma parceria foi firmada que 
vai garantir a recuperação de 
três prédios na área tombada

Três edificações do Cen-
tro Histórico de João Pessoa, 
classificadas como “situação 
de risco”, vão receber uma 
intervenção emergencial. 
Amanhã, a partir das 7h, 
será feita a poda das árvores 
que crescem nas fachadas, 
provocando rachaduras nas 
paredes e colocando em ris-
co a integridade dos imóveis 
e do público que transita pe-
las calçadas. Localizados na 
Praça Dom Adauto, esquina 
com a Rua Vigário Sarlem e 
Rua Duque de Caxias, entre 
as ruas Rio Branco e Conse-
lheiro Henriques, os imóveis 
estão abandonados e em es-
tado ruinoso.

 A ação patrimonial vai 
marcar o início de uma sé-
rie de atividades programa-
das, até o final do ano, na 
poligonal da área de tomba-
mento 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, 
Corpo de Bombeiros e secre-
tarias municipais – Semam, 
Sedurb, Seinfra e Semob.

 “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 
descupinização, nos imóveis 
que oferecerem mais riscos”, 
explica o diretor do Iphaep, 
Marco Antonio Coutinho. Ain-
da segundo ele, em uma etapa 
posterior, o objetivo do grupo 
é intensificar o trabalho com 

o Ministério Público Federal e 
Estadual, no sentido de mobi-
lizar os proprietários sobre os 
serviços emergenciais.

 
Histórico 
O Centro Histórico de 

João Pessoa é protegido 
por decretos homologató-
rios de tombamento oriun-
dos do Iphan e do Iphaep e 
também pela ação da Co-
pac. Estão protegidos para 

futuras gerações centenas 
de imóveis com valor his-
tórico, artístico e arquitetô-
nico que foram edificados 
nos últimos quatro séculos 
e estão inseridos nas áreas 
que vão do Varadouro, na 
Cidade Baixa, até a Praça 
da Independência, passan-
do por ruas como: Duque 
de Caxias, João Suassuna, 
Trincheiras, além dos bair-
ros de Tambiá e Róger.

 Um levantamento reali-
zado pelo Iphaep e Comissão 
Permanente do Centro His-
tórico de João Pessoa, iden-
tificou que havia 86 imóveis 
em “situação de risco”, com 
possibilidade, inclusive, de 
desabamento. Deste total, 
mais de 90 por cento deles 
pertencem a particulares, 
sendo o restante de proprie-
dade do poder público – fe-
deral, estadual e municipal.

“A criança morreu a ti-
ros porque o pai a colocou 
como escudo”. Foi desta 
forma que se defendeu 
José Gilvandro dos Santos 
Barbosa, 18 anos, principal 
acusado de ter assassinado 
Jonathan Henrique dos 
Santos Ferreira, de apenas 
4 anos de idade, no último 
dia 30, em uma residência 
na comunidade Cabral Ba-
tista, no Bairro dos Novais, 
em João Pessoa. 

“Bode Zé”, como é 
mais conhecido, foi apre-
sentado ontem pela polí-
cia, após prisão na sexta-
-feira, dia 13, em Sobrado, 
Região Metropolitana de 
João Pessoa, por policiais 
do 5º Batalhão da PM, sob 
o comando do tenente-co-
ronel Lívio Sérgio Delgado.

Gilvandro será levado 
hoje para o Presídio do 
Róger, na Capital. Antes 
de ser apresentado pela 
polícia, ele foi ouvido pelo 
delegado Marcos Paulo, 
da Delegacia de Crimes 
Contra a Pessoa (Homicí-
dio) e confirmou a invasão 
à residência do garoto, em 
companhia de outras três 
pessoas, também já presas, 
na tentativa de matar o 

pai da criança, Josélio Fer-
reira de Melo, o Jó. Dois 
dias antes da morte do ga-
roto, Jó teria matado o pri-
mo de Gilvandro, de nome 
Anderson Araújo da Silva, 
17 anos. 

“Bode Zé” disse à po-
lícia que ao chegar na casa 
de Jó, este se encontrava 
com a mulher e a criança 
de quatro anos vendendo 
droga. Teria havido um 
tiroteio na residência e, 
para não morrer, Jó colo-
cou o garoto na sua fren-
te, quando o mesmo foi 
alvejado por vários tiros. 

O delegado que apu-
ra o caso, Marcos Paulo, 
sobre a versão da morte 
do garoto apresentada 
por Gilvandro disse apenas 
que está sendo investiga-
da, bem como alegou não 
ter conhecimento profun-
do de que a residência era 
uma “boca de fumo”.

Segundo Marcos Pau-
lo, a prisão preventiva do 
acusado já foi solicitada 
à Justiça, mesmo assim, 
“Bode Zé” será levado 
para o presídio pois, após 
a prisão, foi autuado em 
flagrante delito por porte 
de arma. “Além disso exis-
tia uma mandado de bus-
ca e apreensão contra ele, 
expedido pela Justiça da 

Polícia apresenta acusado de matar criança
NA CAPITAL

Comarca de Lucena. O crime 
por ele praticado ainda está 
sendo investigado pela polí-
cia”, garantiu o delegado.

A prisão de Gilvandro 
ocorreu em uma residência, 
na zona rural da cidade de 
Sobrado, próximo ao muni-
cípio de Sapé. Uma denún-
cia anônima levou ao local o 
tenente-coronel Lívio Sérgio 
e equipe, todos do 5º BPM, 

sediado no Conjunto Valen-
tina Figueirêdo, na Capital. 
“Ele não reagiu. Foi preso 
no momento em que se en-
contrava no banheiro”, con-
tou o oficial. Com a prisão, 
“Bode Zé” levou os policiais 
até uma residência, no  Bair-
ro dos Novais, onde foi en-
contrada uma espingarda 
calibre 12. A possível arma 
que matou o garoto, um re-

vólver calibre 38, ainda não 
foi localizada pela polícia. 

O delegado Marcos 
Paulo, titular da Delegacia 
de Crimes Contra a Pessoa 
(Homicídio) acredita já ter 
elucidado o assassinato da 
criança. Com a prisão de 
“Bode Zé” já são três pesso-
as presas e um adolescente 
apreendido, todos envol-
vidos com o homicídio. Já 
estão no Presídio do Róger 
Jeferson Jean Felix de Fran-
ça, o “Caçula”, 19 anos e Fe-
lipe dos Santos Trajano, de 
20, presos no último dia 2 e 
um adolescente de 16 anos, 
todos acusados de envolvi-
mento na invasão da resi-
dência do garoto. 

Bala atinge bebê
A polícia está investi-

gando se Paulo Sérgio Pe-
reira de Mendonça, 19 anos, 
está envolvido no tiroteio 
que vitimou um bebê de 10 
meses de idade, na noite do 
último domingo, no Bairro 
do Rangel, em João Pessoa. 
Ele está preso na Central de 
Polícia e o recém-nascido 
está em estado grave no 
Hospital de Emergência e 
Trauma da Capital. Um ado-
lescente foi apreendido pela 
polícia e confessou a autoria 
dos disparos.

Na manhã de ontem, 

na Central de Polícia, 
Paulo Sérgio não falou 
com jornalistas sobre 
as acusações. A polícia 
soube que o bebê foi 
atingido por um dispa-
ro durante uma tentati-
va de homicídio contra 
um homem que estava 
devendo ao tráfico de 
drogas. 

Os acusados teriam 
chegado ao local em 
uma motocicleta para 
acertar contas com o 
alvo. Tiros foram efetu-
ados e um deles atingiu 
as costas da criança.

A criança estava na 
porta de casa no colo 
da mãe quando foi 
atingida por uma bala 
perdida. Inicialmente, a 
criança foi levada para 
o Ortotrauma de Man-
gabeira e, em seguida, 
transferida para o Hos-
pital de Emergência e 
Trauma.

Momentos depois 
do ocorrido, os acusa-
dos foram localizados 
pela Polícia Militar e le-
vados para a delegacia. 
O adolescente foi trans-
ferido para a Delegacia 
do Menor, enquanto 
que Paulo Sérgio foi re-
cambiado para a Cen-
tral de Polícia. 

Jornalistas 
premiados 
farão palestras 
na Capital

O Portal Criança.PB, a 
Associação Paraibana de 
Imprensa (API) e  Sindicato 
dos Jornalistas da Paraíba 
vão trazer a João Pessoa, na 
próxima terça-feira,  dia 31, 
dois premiados nomes do 
jornalismo nacional: o repór-
ter Mauri König e o fotógrafo 
Albari Rosa. 

Os profissionais vão pro-
ferir palestra sobre “Infância, 
Mídia e Direitos Humanos: o 
papel do jornalista na trans-
formação de realidades”. 
Mauri já conquistou mais de 
20 prêmios, entre eles o Tim 
Lopes, o Esso e o Vladimir 
Herzog, sendo os dois últimos 
também vencidos por Albari, 
na categoria fotojornalismo.  
Ele é graduado em Letras e 
Jornalismo com pós-gradua-
ção em Jornalismo Literário. 

Já o fotógrafo Albari Rosa 
possui grande experiência no 
jornalismo fotográfico, tendo 
conquistado o Prêmio Esse e 
o Vladimir Herzog de Foto-
jornalismo. 

O evento acontece no 
Hotel Littoral, na Praia do 
Cabo Branco, às 19h30. As 
pessoas interessadas em par-
ticipar da palestra poderão 
fazer as inscrições através 
do e-mail criancapb@gmail.
com. Os interessados em par-
ticipar do evento podem ob-
ter mais informações na API, 
Sindicato dos Jornalista da 
Paraíba e Portal Criança-PB.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Na ação que prendeu “Zé Bode”, uma espingarda foi apreendida

Os trabalhos de recuperação dos prédios na área tombada vão começar com a poda de árvores que cresceram nas fachadas

Foto: Marcos Russo

Foto: Ortilo Antônio



PB ganha escola técnica em saúde
ensino público

Governo investiu mais de 
R$ 1 milhão para construir e 
equipar a unidade em Sapé

A Paraíba ganhou a pri-
meira escola técnica pública 
em saúde. O governador Ricar-
do Coutinho inaugurou ontem, 
em Sapé, a Escola Estadual de 
Ensino Médio e Profissionali-
zante Professora Cloris Torres 
de Oliveira, que vai oferecer 
inicialmente os cursos Forma-
ção Técnica de Agente de Saú-
de, Técnico em Saúde Bucal, 
além de Técnico de Enferma-
gem, por meio de cooperação 
técnica entre as secretarias de 
Educação e de Saúde.

O Governo do Estado in-
vestiu mais de R$ 1 milhão 
para construir e para equi-
par a escola técnica em Sapé. 
Foram aplicados R$ 886 mil 
na obra e mais de R$ 180 mil 
com equipamentos para os 
laboratórios de informática, 
enfermagem, ciências e a bi-
blioteca climatizada. As au-
las dos cursos de formação 
técnica começam no mês de 
agosto e as inscrições já es-
tão abertas no próprio esta-
belecimento de ensino para 
os estudantes que termina-
rem o Ensino Médio em 16 
municípios da região.

O governador Ricardo 
Coutinho disse que a esco-
lha de Sapé para abrigar a 
escola técnica em saúde se 
deu pelo vácuo que existe 
na região de formação de re-
cursos humanos nesta área. 
“O Sistema Único de Saúde 
(SUS) emprega muita gente 
neste Brasil e vamos formar 
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Centro de 
Oncologia de 
Patos receberá
R$ 2,9 milhões

convênio da
emepa garante o 
melhoramento
do rebanho

Genética bovina da PB é 
uma das melhores do país

Municípios precisam apresentar 
demandas de cirurgias eletivas

peSquiSaaté Sexta-feiRa
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um polo em saúde para a 
formação de mão de obra de 
Sapé, Cruz do Espírito Santo, 
Sobrado, Mari, Guarabira e 
Pirpirituba. Hoje os estudan-
tes destes municípios só con-
seguem uma formação se pa-
garem R$ 400 para estudar 
numa escola técnica privada 
em João Pessoa. Essa é uma 
realidade difícil para muita 
gente”, observou. 

Mais unidades
Ricardo Coutinho anun-

ciou que vai abrir licitação de 
escolas técnicas estaduais do 
“Brasil Profissionalizado” em 
Mamanguape, Bayeux e João 
Pessoa e, em seguida, para 
as cidades de Cajazeiras, Cui-
té e São Bento. Ele destacou 
que o perfil das escolas será 
definido de acordo com a po-
tencialidade de cada região. 
“Queremos fazer um mix de 
oportunidades para os nos-
sos estudantes e para que a 
Paraíba se encontre econo-
micamente de acordo com as 
suas potencialidades regio-
nais”, ressaltou.   

O secretário de Edu-
cação do Estado, Harrisson 
Targino, destacou que esta 
escola técnica em Sapé vai 
garantir quadros técnicos 
para as unidades de saúde e 
serviços do SUS nos municí-
pios da região. Ele explicou 
que a escola terá capacidade 
de formar 720 estudantes 
nos três turnos, o que re-
presenta uma oportunidade 
muito grande para os jovens 
que tenham concluído o En-
sino Médio ingressem no 
mercado de trabalho. 

Estímulo ao ensino profissionalizante
Segundo o secretário de 

Saúde do Estado, Waldson 
de Sousa, inicialmente estão 
sendo oferecidos os três cur-
sos. Em uma segunda etapa 
serão incluídos cursos na 
área de radiologia e outras 
especialidades.  O secretário 
destacou que o curso técnico 
em enfermagem foi oferecido 
nesta primeira etapa devido 
à grande demanda de traba-
lho em unidades de saúde, 
centros de especialidades e 
hospitais da rede SUS.

Waldson disse ainda 

que as secretarias de Saúde e 
Educação estão planejando a 
criação de novas escolas téc-
nicas em saúde voltadas para 
o serviço público, até para 
dar andamento ao projeto 
de formação, acolhimento e 
humanização do sistema SUS 
na Paraíba. “A região polari-
zada por Sapé é a primeira 
que recebe cursos técnicos 
em saúde de outras que se-
rão anunciadas no momento 
certo pelo governador Ricar-
do Coutinho, seja na saúde ou 
em áreas identificadas com 

as regiões”, explicou.  
As inscrições para o cur-

so de enfermagem começa-
ram ontem e as aulas iniciam 
em agosto. A estudante Ana 
Cláudia foi uma das primeiras 
a se inscrever no curso e es-
tava satisfeita em fazer a sua 
formação em enfermagem na 
sua própria cidade. “Quero 
agradecer ao governador Ri-
cardo Coutinho por abrir essa 
escola técnica, gratuita, que vai 
contribuir muito com a minha 
profissionalização e o meu fu-
turo”, destacou.       

O governador Ricardo 
Coutinho anunciou no pro-
grama semanal de rádio Fala 
Governador ontem a descen-
tralização de crédito no valor 
de R$ 2,9 milhões em favor da 
Superintendência de Obras 
do Plano de Desenvolvimen-
to do Estado da Paraíba (Su-
plan) para a construção do 
Centro de Oncologia do Hos-
pital Regional de Patos.

No ‘Fala Governador’, 
Ricardo Coutinho destacou a 
importância do equipamento 
para a população da região. 
“Serão mais de R$ 6 milhões 
investidos no Centro de Onco-
logia, incluindo aí os recursos 
destinados à aquisição dos 
equipamentos. A previsão é 
que a obra seja executada em 
seis meses, iniciando os tra-
balhos em agosto. Será o pri-
meiro centro de oncologia do 
semiárido nordestino. Nossa 
Paraíba, mais uma vez, chama 
essa grande responsabilidade 
para si”, afirmou.

Por meio de uma porta-
ria conjunta, as Secretarias 
do Planejamento e Gestão e 
da Saúde autorizaram a des-
centralização em favor da Su-
plan do crédito orçamentário 
no valor de R$ 2.934.736,70 
para a construção do Centro 
de Oncologia do Hospital Re-
gional de Patos. A portaria nº 
153 foi publicada no Diário 
Oficial do Estado, edição de 
sábado (14), nas páginas 10 e 
11, e é assinada pelos secre-
tários Gustavo Nogueira (Pla-
nejamento e Gestão) e Wald-
son de Souza (Saúde).

A construção do Centro 
de Oncologia será possível 
graças a uma parceria do 
Governo da Paraíba com o 
Ministério da Saúde, a par-
tir de prioridades definidas 
pelo governo paraibano. O 
centro vai contribuir com a 
implantação da Rede de Aten-
ção em Oncologia do Estado, 
permitindo que a população 
de 89 municípios do Alto Ser-
tão passe a realizar em Patos 
diagnóstico, tratamento e 
reabilitação, não precisando 
se dirigir a Campina Grande 
ou João Pessoa, onde se en-
contram atualmente os dois 
únicos centros de oncologia, 
com hospitais filantrópicos 
conveniados com o SUS.

A genética bovina da Pa-
raíba está entre as melhores do 
país e isso se deve aos investi-
mentos do Governo do Estado, 
por meio da Empresa Estadu-
al de Pesquisa Agropecuária 
da Paraíba (Emepa-PB), que 
desenvolve pesquisas de pon-
ta, realiza a propagação dessa 
genética e promove ações de 
ajuda a pequenos produtores. 
Neste momento, está prestes 
a receber os animais frutos de 
um convênio que visa manter 
essa qualidade e reproduzir 
as melhores raças de bovinos 
com uso da técnica de fertiliza-
ção in vitro.

Fertilização in vitro (FIV) 
é uma biotecnologia em que 
todos os processos - matura-
ção folicular, fertilização e de-
senvolvimento embrionário 
- são obtidos em laboratório, 
fora do útero animal, ao con-
trário da clássica transferência 
de embriões. Essa técnica foi 
possível graças a um convênio 
entre a Emepa e uma empre-
sa particular de Minas Gerais, 
ligada à Universidade de Ube-
raba (Uniube).

“Com a técnica de ferti-
lização in vitro, o Governo do 
Estado está reproduzindo seus 
animais e promovendo melho-
ramento genético de forma 
acelerada. Consequentemente 
vai beneficiar, de forma direta 
e indireta, os rebanhos da Pa-
raíba, que vão ganhar quanti-
tativa e qualitativamente com 
esse convênio”, avalia o diretor 
presidente da Emepa, Manoel 
Antonio de Almeida.

O diretor técnico da Eme-

pa, Wandrick Hauss de Sousa, 
explica que o convênio não 
teve nenhum custo financei-
ro para o órgão paraibano. 
Foi acordado a partilha em 
50% dos bezerros nascidos 
para cada uma das empresas. 
A maioria dos animais já nas-
ceu. Em breve, deverão estar 
todos na Paraíba. Por escolha 
da Emepa e por um privilé-
gio da técnica – que permite a 
escolha do sexo do animal – a 
empresa paraibana irá receber 
90% das fêmeas da parte que 
cabe na partilha. “Optamos 
pela fêmea pela capacidade de 
reprodução. Elas terão a capa-
cidade de gerar mais animais 
da mesma genética, e nem 
todo macho é um reprodutor”, 
explica Wandrick.

O diretor esclarece que os 
principais motivos do convê-
nio foram: aproveitar a gené-
tica das vacas que estavam em 
fim de vida útil reprodutiva 
e a pureza genética; acelerar 
o processo de reprodução de 
animais geneticamente me-
lhorados, e, através da técnica 
FIV, controlar a produção de 
macho e fêmea. As raças re-
produzidas – que estão entre 
as melhores do país – foram 
Gir, Guzerá e Sindi.

Os municípios paraiba-
nos têm prazo até a sexta-feira 
(20) para apresentarem suas 
demandas de cirurgias eleti-
vas. Na portaria nº 1.340 o Mi-
nistério da Saúde disponibili-
zou à Paraíba R$ 12,5 milhões 
para procedimentos cirúrgicos 
de catarata, vasculares, oftal-
mológicos, ortopédicos, otor-
rino e urologia, e também para 
a classe de cirurgias gerais e de 
média complexidade.

A previsão é de que em 
agosto as cirurgias comecem 
a ser realizadas. No ano pas-
sado foram repassados ao Es-
tado R$ 4 milhões e a previsão 
para 2013 é que o Ministério 
da Saúde libere mais R$ 20 
milhões.

Desafogar os hospitais 
dos grandes centros urbanos, 
aproveitando a capacidade 
de toda a rede hospitalar do 
Estado e acabar com as filas 
de espera por cirurgias eleti-
vas são objetivos do Ministé-
rio da Saúde. Esta é uma ação 
tripartite (União, Estado e 
Município).

A subgerente de Plane-
jamento e Gestão da Secre-
taria de Estado da Saúde, 
Selda Gomes, disse que até o 
momento a Secretaria rece-
beu levantamentos feitos por 
quatro gerências regionais: 
a de Monteiro (que atende-
rá a demanda de 17 municí-
pios com cirurgias no Hospi-
tal Regional, no Hospital de 
Serra Branca e no Centro de 
Oftalmologia de Sumé), a de 
Pombal (que atenderá oito 

municípios), de Picuí (12 mu-
nicípios) e Patos (quatro cida-
des).

Os R$ 12,5 milhões serão 
distribuídos com as deman-
das das 16 regiões de saúde, 
atendendo aos projetos que 
forem apresentados. “A lógi-
ca é pegar R$ 12,5 milhões e 
dividi-los por quem tem capa-
cidade de executar as cirur-
gias eletivas”, observou Selda 
Gomes, doutora em saúde pú-
blica pela Fiocruz.

As cirurgias serão reali-
zadas pela rede estadual de 
saúde, com exceção dos dois 
grandes centros – João Pessoa 
e Campina Grande. “Em cada 
região de saúde vão ser iden-
tificados dois, três ou quatro 
municípios que têm capaci-
dade de realizar as cirurgias”, 
declarou Selda Gomes, acres-
centando que esses municí-
pios com hospitais atenderão 
a demanda dos demais muni-
cípios da região.

Na Gerência Regional 
de Saúde de Patos, segundo 
o gerente José Leudo, existe 
uma demanda de aproxima-
damente duas mil cirurgias. 
Numa reunião realizada na 
quinta-feira (12), represen-
tantes de hospitais de Patos, 
São Mamede e Teixeira – não 
houve participantes de Santa 
Luzia – informaram à GRS a 
capacidade de atendimento 
e quais procedimentos têm 
condições de realizar.

Em outra reunião, da Co-
missão Intergestores Regio-
nal, secretários municipais 

de 24 cidades da região rece-
beram informações sobre a 
portaria 1.340 do Ministério 
da Saúde que trata do projeto 
das cirurgias eletivas. Ela ex-
plicou que os municípios vão 
enumerar suas demandas, 
apresentar planilha com as ci-
rurgias de que necessitam, os 
hospitais participantes e res-
pectivos valores, obedecendo 
a tabela do SUS.

Análise das propostas
A proposta será aprecia-

da e votada pela Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB) 
que reúne Estado e municí-
pios. Depois, seguirá para o 
Ministério da Saúde, que cre-
ditará os valores na conta do 
Fundo Municipal de Saúde do 
município executor do servi-
ço. A portaria também abre 
espaço para que os valores 
dos procedimentos sejam ne-
gociados, mas com a devida 
aprovação da CIB.

“Na região de Patos va-
mos ter como unidade execu-
tora das cirurgias em grande 
escala o Hospital Regional De-
putado Janduhy Carneiro, que 
inclusive já está montando 
as equipes com cirurgiões da 
Paraíba e de outros Estados, 
além dos hospitais de São Ma-
mede, Santa Luzia e Teixeira.

Diferentemente de anos 
anteriores, o Ministério da 
Saúde, como está explícito na 
portaria 1.340, antecipará os 
valores. Em 30 dias aproxima-
damente devem acontecer os 
repasses.

Aulas dos cursos de formação técnica vão começar em agosto e inscrições já estão abertas; escola tem capacidade para 720 estudantes
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Pela cidade

Começam as obras das 1.948 casas em CG
Minha Casa, Minha vida

Interpa prepara títulos de posse para 550 
famílias das cidades de Monteiro e Araçagi

Os trabalhos de me-
dição e terraplanagem já 
começaram na área que re-
ceberá os loteamentos Rai-
mundo Suassuna e Acácio 
Figueiredo, nos bairros Ci-
dades e Três Irmãs, em Cam-
pina Grande. Com 1.948 ca-
sas populares, este é um dos 
maiores contratos firmados 
no âmbito do Programa Mi-
nha Casa Minha Vida.

Serão investidos R$ 94,6 
milhões, foram os mais de R$ 
6 milhões que o Governo do 
Estado empregará nas obras 
de infraestrutura – como es-
gotamento sanitário, abaste-
cimento de água, pavimen-
tação, eletrificação, adutora, 
reservatório elevado, duas 
escolas e dois centros de saú-
de. Ao todo, serão 7.792 pes-
soas beneficiadas com renda 
familiar de até R$ 1,6 mil.

A ordem de serviço do 
convênio com o Banco do 
Brasil foi assinada pelo go-
vernador Ricardo Coutinho 
e o ministro das Cidades, 
Aguinaldo Ribeiro,  na sex-
ta-feira (6). Este é o segun-
do maior investimento do 
Minha Casa, Minha Vida no 
país financiado pelo Ban-
co do Brasil. As casas terão 
área de 36,87 m² (casa con-
vencional) e 41.02 m² (casas 
para portadores de necessi-
dades especiais), com sala, 
cozinha, dois quartos e ba-
nheiro adaptado.

O programa Minha 

Serão investidos 
R$ 94, 6 milhões na 
construção das moradias

Técnicos do Instituto de 
Terras e Planejamento Agríco-
la da Paraíba (Interpa) estão 
em Monteiro, no Cariri parai-
bano, colhendo assinaturas de 
300 famílias que ocupam áre-
as de forma irregular naquela 
região. As terras estão em pro-
cesso de regularização fundiá-
ria, por meio de um convênio 
do Governo do Estado com o 
Instituto Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agrária (Incra) 
e o Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário. 

“Depois das assinaturas, 
vamos preparar os títulos de 
posse para entregar às famí-
lias e oficializar a proprieda-
de no nome de cada uma de-
las”, revelou o presidente do 

Interpa, Nivaldo Magalhães. 
De acordo com ele, o investi-
mento será de R$ 1,8 milhão. 
O mesmo procedimento é fei-
to em Araçagi, nas comunida-
des Tainha e Mulunguzinho.

“Em Araçagi, vamos be-
neficiar 250 famílias, com um 
investimento de R$ 5 milhões 
provenientes apenas do Go-
verno do Estado. Lá, serão 
entregues também os lotes de 
terra e casas para os benefi-
ciados”, completou Nivaldo. A 
previsão é de que as famílias 
de Monteiro e Araçagi rece-
bam os títulos de posse das 
terras até o fim do ano. 

Visita às áreas
Também nesta semana, 

uma comissão formada por 
vários representantes do In-
terpa vai realizar uma série 
de visitas aos municípios 
atendidos pelo Programa Na-
cional de Crédito Fundiário. 
Serão visitadas as cidades de 
Pombal, Paulista, Catolé do 
Rocha, Bom Sucesso, Brejo 
dos Santos, Monte Horebe e 
Conceição. 

“O objetivo é inspecio-
nar as áreas atendidas pelo 
programa do Governo Fede-
ral, que funciona em parceria 
com o Governo do Estado. As-
sim, vamos criar um relatório 
semestral, como elo entre o 
Interpa e os beneficiários”, 
disse o presidente do Institu-
to, Nivaldo Magalhães.

Ajustes em Brasília
O Interpa também se 

prepara para realizar um tra-
balho de medição de terras 
por satélite (georreferencia-
mento) em Lagoa Seca e Re-
mígio. 

O convênio do Governo 
do Estado com o Ministério 
do Desenvolvimento Agrário, 
por meio da Secretaria de Re-
ordenamento Agrário, está 
prestes a ser executado. 

“No próximo dia 23 va-
mos à Brasília para acertar 
os últimos detalhes do con-
vênio, que envolve recursos 
de R$ 1 milhão”, adiantou Ni-
valdo Magalhães. O trabalho 
de campo deve começar até 
setembro.

Vinculação

O PMDB não esconde nem disfarça a estratégia de 
vincular tanto quanto possível a imagem da candidata a 
prefeita Tatiana Medeiros à do prefeito Veneziano Vital do 
Rêgo. O início oficial da campanha de rua foi agendado para 
esta terça-feira, aniversário do prefeito.

Diogo Almeida
Especial para A União

Serviços de terraplanagem e medição na área onde serão construídas as casas foram iniciados

doIS CASoS eM 40 dIAS

Foto: divulgação

Casa, Minha Vida, do Minis-
tério das Cidades, já inves-
tiu R$ 1,9 bilhão na Paraíba 
para contratação de 30.861 
unidades habitacionais nas 
fases I e II. Deste total, já fo-
ram entregues 19.426 casas. 
No município de Campina 
Grande, foram contratadas 
6.248 unidades nas duas fa-
ses do programa e entregues 
2.764, com investimento de 
R$ 444.6 milhões.

Por ocasião da assina-
tura da ordem de serviço o 
governador Ricardo Couti-
nho disse que com esse novo 
contrato o Estado atinge a 
marca de 21 mil casas em 
construção, concluídas, con-

tratadas e a serem contra-
tadas este ano. “Esse é um 
número expressivo, mas tra-
balhamos na perspectiva de 
aumentar a entrega de casas 
para reduzir o déficit da Pa-
raíba, que chega a 140 mil 
unidades. Queremos repetir 
o que fizemos em João Pes-
soa que  no nosso governo 
foi a Capital que mais redu-
ziu o seu déficit habitacio-
nal”, ressaltou.

Obras em andamento
Ricardo Coutinho desta-

cou as obras dos conjuntos 
Três Irmãs e Novo Cruzeiro e 
a licitação já concluída para 
o início das casas do Colinas 

do Sol. “São mais de 1.300 
moradias em Campina Gran-
de e um sentimento muito 
forte da Cehap em olhar para 
frente e tocar obras que es-
tavam paradas no governo 
passado. Priorizamos a reto-
mada das casas que estavam 
paralisadas e estamos recu-
perando o tempo perdido”, 
comentou.

A presidente da Com-
panhia Estadual de Habita-
ção Popular (Cehap), Emília 
Correa Lima, adianta que 
a seleção dos beneficiários 
com faixa de renda de até 3 
salários mínimos será feita 
quando a obra estiver 60% 
concluída. 

devagar

Passados dez dias desde o início do período de campanha de 
rua, as atividades dos candidatos vão começando a ganhar corpo, 
mas ainda timidamente. Poucos carros de som já circulam na 
cidade e só agora começam a aparecer as primeiras pinturas nos 
muros das casas.

Crescendo

Conforme a última atualização na base de dados do Tribunal 
Superior Eleitoral, passa de 400 o número de pedidos de registros 
para candidatura a vereador em Campina Grande. Lembrando que 
em 2008 foram 232 solicitações. Este ano, são sete vagas a mais 
para a CMCG. 

Comentário

“Esse é o tipo de atitude covarde. Querem nos intimidar, 
nos provocar, mas não vão conseguir. Nossa voz será mais forte, a 
vontade do povo de Campina vai prevalecer”. Palavras da deputada 
estadual e prefeitável Daniella Ribeiro (PP) sobre a pichação da 
fachada do seu comitê.

Futuro
 

O prefeito Veneziano 
completa, hoje, 42 anos. 
Faltando menos de seis 
meses para o término do seu 
mandato à frente do governo 
municipal, o chefe do poder 
executivo campinense diz 
não ter ainda definido o que 
fará a partir de 1 de janeiro. 
Uma das possibilidades seria 
advogar.

Conclusão

Os números do 
primeiro semestre na Câmara 
Municipal de Campina 
Grande são claros quando 
mostram que, no âmbito da 
atuação parlamentar em 
plenário, os vereadores mais 
atuantes são justamente 
aqueles que apresentam mais 
projetos de leis considerados 
de teor relevante.

Pré-vestibular
 

A coordenação do 
Cursinho Pré-Vest da 
Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), sediado no 
Campus de Campina Grande, 
informou que as aulas para o 
segundo semestre do curso, 
no turno da tarde, começam 
nesta quarta-feira (18).  O Pré-
Vest é inteiramente gratuito, 
com turmas funcionando no 
turno da tarde e aos sábados 
pela manhã, no prédio onde 
funcionam os cursos de 
Administração e Ciências 
Contábeis da UEPB, localizado 
na Avenida Getúlio Vargas, 44, 
Centro, Campina Grande.

l exAgeRo

Continua alarmante o índice de concessões de honrarias, 
sobretudo o título de cidadania campinense, entre os projetos 
de lei apresentados pelos vereadores campinenses. Só os 
títulos de cidadania respondem por quase 20% de tudo o que 
foi proposto no primeiro semestre deste ano.

l MAIS UePB

A Coordenadoria de Comunicação da Universidade 
Estadual da Paraíba informou que o perfil oficial da 
instituição no Facebook é o “Rede UEPB”. Foi identificado 
o perfil de uma comunidade com o nome e o brasão da 
UEPB que anuncia produtos “sem relações com os assuntos 
institucionais”.

l RotINA

Oficialmente, o recesso na Câmara Municipal de Campina 
Grande deveria terminar na próxima sexta-feira, dia 20. No 
entanto, como não há sessões ordinárias às sextas-feiras e, 
além disso, os vereadores se reunirão apenas uma vez por 
semana no segundo semestre, os trabalhos só deverão ser 
retomados na próxima terça-feira, dia 24. Os parlamentares 
mais uma vez participarão de apenas uma sessão ordinária 
por semana, em virtude do período de campanha. A prática é 
antiga na Câmara de Campina Grande.

Pós-graduação

Já na Universidade 
Federal de Campina Grande, 
prosseguem até o dia 27 
deste mês as inscrições para o 
Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Química. Estão 
sendo oferecidas 25 vagas 
para o mestrado e 10 para o 
doutorado. As aulas, de acordo 
com a assessoria da UFCG, 
começarão no final de agosto 
próximo. As inscrições para o 
processo de seleção estão sendo 
realizadas pela internet e os 
documentos comprobatórios 
devem ser entregues na 
secretaria da coordenação do 
programa.

Bando armado assalta agências do BB e da 
Caixa Econômica no campus da UFCG

Uma agência do Banco do 
Brasil e outra da Caixa Econô-
mica Federal localizadas den-
tro do Campus da Universidade 
Federal de Campina Grande, no 
bairro de Bodocongó em Cam-
pina Grande, foram assaltadas 
na tarde de ontem. De acordo 
com as informações da Polícia 
Militar (PM), a ação aconte-
ceu por volta das 13h30. Este 

é o segundo assalto a agências 
bancárias dentro da UFCG em 
menos de 40 dias.

Segundo testemunhas, o 
primeiro assalto foi na agência 
da Caixa Econômica Federal. 
Quatro homens chegaram em 
duas motocicletas e renderam 
os vigilantes e clientes e pega-
ram o dinheiro dos caixas de 
atendimento. No Banco do Bra-
sil, a ação aconteceu minutos 
depois. Três homens chegaram 
em uma caminhonete preta e 

dois deles entraram na agência, 
anunciaram o assalto e rende-
ram os clientes, funcionários e 
vigilantes. Em seguida, um de-
les se dirigiu aos caixas de aten-
dimento e pegou todo o dinhei-
ro. A ação durou menos de dois 
minutos. “Eles entraram ar-
mados gritando para ficarmos 
calados senão iriam começar a 
atirar”, disse uma das clientes 
que preferiu não se identificar.

A Polícia Militar iniciou 
uma ronda no bairro para tentar 

localizar os suspeitos, mas até o 
final da tarde de ontem ninguém 
havia sido preso. A quantia leva-
da pelos assaltantes também 
não foi divulgada. As assessorias 
dos bancos afirmaram que o 
circuito interno das agências fil-
mou toda a ação e os vídeos se-
rão encaminhados para análise. 
Durante a greve dos professores 
das universidades federais, esta 
é a segunda vez que a agência 
do Banco do Brasil da UFCG é 
assaltada. 



Lula vem à Paraíba durante campanha
reforço petista

Ex-presidente deve se 
dedicar ao processo eleitoral 
nas capitais do Nordeste

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com
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Quase 140 milhões 
de brasileiros vão às 
urnas em outubro
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O deputado federal e 
candidato a vice-prefeito, 
Efraim Filho(DEM), disse 
ontem que a campanha que 
mais cresceu nesses últimos 
dias foi mesmo a da coliga-
ção PSB/DEM e considerou 
que isso foi decorrência da 
tranquila definição da cha-
pa nos momentos finais das 
convenções.

“Houve coligação que 
ficou até os últimos minu-
tos sem vice certo e outras 
que ainda têm caso subjú-
dice até hoje, o que não seu 
deu do nosso lado”, afirmou 
o deputado, ao observar 
que a candidata Estelizabel 
Bezerra, que é do PSB, foi, 
no caso, a que reuniu uma 

chapa mais eclética e mais 
democrática.

O deputado comen-
tou que, como principais 
partidos da coligação, PSB 
e DEM conseguiram uma 
composição pacífica e com 
proposta para João Pessoa, 
proposta essa que, segundo 
ele, é fundamentada basi-
camente na continuação do 
projeto iniciado pelo atual 
governador Ricardo Couti-
nho, quando do seu primei-
ro mandato na Prefeitura 
de João Pessoa a partir de 
janeiro de 2005.

Efraim Filho lembrou 
ainda que o fato de não ter se 
afastado da Câmara Federal 
não tem prejudicado a cam-

panha de vice-prefeito, e que 
ele não é caso exclusivo, pois 
Luciano Cartaxo (PT), Da-
niella Ribeiro (PP), Guilherme 
Almeida (PSC) e o próprio se-
nador Cícero Lucena(PSDB) 
também fizeram o mesmo.

Sobre os impasses ge-
rado no período das con-
venções, Efraim Filho aler-
tou que a solução para esses 
problemas só vai acontecer 
quando os mais diversos 
grupos ideológicos do Con-
gresso Nacional finalmente 
chegarem a um consenso 
para fazer de fato uma re-
forma política para o país.

“Veja que quase todos 
os anos o tema vem a de-
bate e depois desta eleição 

não vai ser diferente, mas 
na hora de aplicar as ideias 
as divergências são muito 
acentuadas e para tudo”, 
afirmou o deputado, ao sa-
lientar que as divergências 
são fruto do fato de cada 
grupo e, em alguns casos, 
cada parlamentar defender 
uma reforma diferente.

Para Efraim, “refor-
ma política no Congresso é 
como a Seleção Brasileira 
nos períodos de definição 
do time que vai para a Copa 
do Mundo ou para qualquer 
outra competição. Do jei-
to que cada brasileiro tem 
um time, cada deputado ou 
cada senador tem uma re-
forma na cabeça”, disse. (AJ)

Os candidatos, partidos, 
coligações e o Ministério Pú-
blico Eleitoral terão até ama-
nhã para impugnar os pe-
didos de registro individual 
dos candidatos, que os par-
tidos políticos ou coligações 
não tenham requerido. Essa 
norma segue o calendário 
eleitoral do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE).

Ainda na mesma data 
encerra o prazo para os par-
tidos políticos registrarem os 

comitês financeiros perante 
o juízo eleitoral encarregado 
do registro dos candidatos, 
sendo observado o prazo de 
cinco dias após a respectiva 
constituição.

Já o cidadão poderá até 
amanhã pedir ao juízo eleito-
ral notícia de inelegibilidade 
do candidato que tenha for-
mulado pedido de registro 
individual, na hipótese dos 
partidos políticos ou coliga-
ções não terem requerido.

Candidatos têm até 
hoje para impugnações

peDiDos De reGistro

O ex-presidente Lula reforçará a campanha dos companheiros de partido em várias cidades brasileiras, especialmente no Nordeste

“Fui voz dissonan-
te com a decisão do 
PDT sobre a sucessão 
em João Pessoa”. A 
afirmação partiu on-
tem de manhã do ve-
reador pedetista Raoni 
Mendes, ao anunciar 
que a partir de agora 
passa apoiar a chapa 
do PT-PPS à prefeitura 
da Capital.

Ele alegou que a 
cidade anseia por um 
processo de mudança 
na forma de se fazer 
política e também de 
administração públi-
ca e que a partir deste 
último final de sema-
na está conclamando 
todos que lhe acom-
panham no sentido de 
votarem e trabalharem 
em defesa da chapa 
encabeçada pelo depu-
tado estadual Luciano 
Cartaxo.

Integrante da base 
do prefeito desde quan-
do assumiu o mandato, 
Raoni fez questão de 
explicar que todos no 
PDT e PSB da candida-
ta Estelizabel Bezerra 
sabem da sua coerência        
e da sua clareza ao ado-
tar posições e que por 
isso espera que sua po-
sição não seja motivo 

Raoni discorda do PDT

Efraim destaca bom desempenho
CoLiGaçÃo psB/DeM

Sudema define regras para o pleito
Carros De soM

Os proprietários de car-
ros de som, trios elétricos 
e motocicletas que atuarão 
com propaganda eleitoral 
têm que retirar Licença Am-
biental ou Autorização Am-
biental na Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente 
(Semam). Para os veículos 
que circularão apenas du-
rante a campanha eleitoral, 
será emitida a autorização 
ambiental. Já para os car-

ros de som que circulam em 
qualquer período do ano é 
necessária a retirada da li-
cença ambiental.

O valor do pagamento 
da Guia de Recolhimento é 
calculado com base na Uni-
dade de Referência Fiscal 
(Ufir), considerando as ca-
racterísticas do veículo e a 
potência do equipamento 
de som. Não está autorizada 
a propaganda eleitoral em 

equipamentos de som ins-
talados nos portamalas de 
carros de passeio.

Depois de dar entra-
da na documentação, os 
técnicos da Semam farão a 
aferição do som. A chefe da 
Divisão de Fiscalização da 
Semam, Anna Patrícia Fer-
reira de Araújo, explicou que 
é preciso respeitar o limite 
de horário, das 8h da manhã 
às 22h, todos os dias da se-

mana, estabelecido pela Re-
solução nº. 23.370/2011, do 
Tribunal Superior Eleitoral.

 Outras informações po-
dem ser obtidas na Semam, 
pelo telefone 3218-9200, 
ou na sede da secretaria, 
localizada no Centro Admi-
nistrativo Municipal (CAM), 
na Rua Diógenes Chianca, 
1777, em Água Fria, das 14h 
às 18h, horário de atendi-
mento ao público.

Documentação exigida

n Documentos pessoais;
n Documento do veículo como o DUT, que traz a espe-

cificação do Detran (se é trio elétrico, recreativo, reboque, 
motocicleta equipada com caixa de som, de acordo com a 
resolução do Contran);

n Foto demonstrando o veículo, o equipamento de 
som e a placa, devidamente inspecionado e carimbado 
pelo Detran;

n Cópia do Certificado de Segurança Veicular (CSV), 
nos casos de motocicletas;

n Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do 
responsável elétrico e mecânico, nos casos de veículos 
com três eixos;

n Autorização do proprietário do veículo para utiliza-
ção do mesmo como veículo de propaganda;

n Comprovação do vínculo entre o solicitante e o pro-
prietário, quando o veículo estiver em posse de terceiros 
(casos de alugados ou com contrato de compra e venda);

n Guia de Recolhimento, emitida na Semam, devida-
mente quitada.

Foto: Divulgação

O presidente estadual 
do Partido dos Trabalhado-
res na Paraíba, Rodrigo Soa-
res, anunciou ontem a vinda 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva a João Pessoa  
para reforçar a campanha do 
PT no Estado.

Segundo Soares, a agen-
da do ex-presidente Lula já 
está sendo preparada para 
que ele esteja presente em 
várias capitais brasileiras, 
especialmente no Nordeste. 
Ele deve participar da cam-
panha em João Pessoa, Recife 
e Salvador. 

Tradicionalmente, o Par-

tido dos Trabalhadores pos-
sui força no Nordeste, além 
de ter sido a região que deu 
vitória a presidente Dilma 
Rousseff e sempre deu ao 
presidente Lula uma votação 
expressiva.

“Lula participará da nos-
sa campanha em João Pessoa, 
assim como das dos compa-
nheiros petistas de outras 
cidades”, disse o deputado 
Luciano Cartaxo, candidato 
petista na Capital.

A agenda de Lula durante 
toda a campanha está sendo 
feita pela direção nacional do 
partido, em São Paulo. As cam-
panhas municipais terão que 
se adaptar a essa agenda para 
que Lula possa ter tempo de 
participar da campanha onde 
sua presença é esperada.

de tanta surpresa.
Sobre o mandato, 

Raoni disse que já tem 
diversos projetos prepa-
rados para apresentar 
no segundo semestre 
deste ano e aproveitou 
para dizer que o que 
espera de todos os de-
mais vereadores é que, 
apesar dos trabalhos 
voltados para a campa-
nha, procurem não pre-
judicar as atividades de 
plenário e de comissões 
na Câmara.

O vereador alertou 
que hoje em dia a popu-
lação é bem mais atenta 
à atuação dos seus par-
lamentares e, a partir de 
agosto, estará acompa-
nhando quem continua 
indo normalmente e 
quem abandonar o tra-
balho na Câmara.

“A disputa é a re-
presentação de outro 
mandato que só come-
ça em janeiro do pró-
ximo ano, mas preci-
samos dar conta desse 
mandato que nos foi 
conferidos nas eleições 
passadas”, afirmou o 
vereador, ao destacar 
que entre os projetos 
já encaminhados para 
o próximo semestre, 
destacam-se temas nas 
áreas do meio ambien-
te e da segurança pú-
blica.



 

Licitações poderão ser agilizadas
obras do pac na paraíba
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GERAL

Ministro do TcU apresenta 
durante palestra o regime 
diferenciado de contratação 

Foto: Marcos russo

A crise dos municípios
da Paraíba

A diretoria da Famup divulgou na manhã de ontem 
uma informação que faz tremer os prefeitos da Paraíba 
diante da crise que os municípios da Paraíba vêm 
enfrentando há muito tempo. 

A Secretaria do Tesouro Nacional bloqueou 
os repasses da cota do Fundo de Participação dos 
Municípios de 19 municípios da Paraíba por débitos eles 
possuem com o Pasep e INSS. Na maioria dos municípios 
o bloqueio foi feito no último dia 13, em Brasília. 

Os municípios de Araruna, Cacimba de Dentro, 
Caiçara, Condado e Damião estão com o FPM bloqueado 
por conta de débitos com o INSS. Já outros 14 municípios 
tiveram o FPM bloqueado por terem débitos com o Pasep. 
São eles: Alagoa Grande, Casserengue, Condado, Cruz do 
Espírito Santo, Ingá, Itatuba, Jericó, Mari, Mulungu, Nova 
Palmeiras, Pilões, Solânea, Tacima e Teixeira. 

Todos esses municípios fizeram parcelamento de seus 
débitos com o Pasep e o INSS. No momento na negociação, 
eles fizeram um primeiro pagamento e se comprometeram a 
pagar o restante do débito em parcelas iguais. 

No caso dos débitos com o INSS, a Superintendência 
do órgão na Paraíba não comunicou à Secretaria do 
Tesouro Nacional o parcelamento das dívidas. Por isso a 
STN, como não tinha informações sobre o parcelamento, 
determinou o bloqueio dos repasses da cota do FPM que 
seria depositada na conta do município no dia 20. 

De todos os municípios da Paraíba, o caso mais 
grave é o da Prefeitura de Condado. Desde março deste 
ano que o município está com as contas bloqueadas. O 
prefeito Eugenio Pacelli De Lima, PC do B, já recorreu até 
à Justiça Federal, mas não conseguiu o desbloqueio da 
conta do município. 

Os prefeitos estão brincando com fogo nessa 
questão dos débitos dos municípios com órgãos do 
governo federal. Se por um lado há uma espécie de 
“ditadura financeira” por parte do governo federal, por 
outro, há uma certa incompetência, misturada com 
irresponsabilidade, por parte dos administradores.

Na negociação dos débitos, ou se cumpre ou se 
enfrenta o bloqueio de repasses. Foi o que aconteceu 
agora. 

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Briga interna no PPS
Há um movimento no PPS para pressionar a deputada Gilma 

Germano a renunciar à presidência do partido na Paraíba. Segundo a 
própria deputada, o vereador Bruno Farias “está se lambendo” para 
assumir a presidência do PPS. “Eu não queria ser presidente do PPS 
nem de nenhum outro partido. Eles me pressionaram e eu acabei 
aceitando. Agora vou cumprir meu mandato até março de 2014”, 
avisa Gilma Germano. 

Pelo jeito, o clima vai esquentar...

Uma frase enigmática

“O governo tem conjugado o verbo ‘empregar’ com menos ênfase do 
que têm desejado os senhores deputados. Isso tem sido empregado de 
forma mais amena porque o governo tem se preocupado com a manutenção 
da folha dentro dos limites constitucionais”. A frase é do deputado Adriano 
Galdino e mostra bem o clima entre Poder Executivo e o Legislativo. Adriano 
é quem melhor defende o governo na Assembleia.

Precisa dizer mais alguma coisa?

Essa é a bola da vez

É certo que em se tratando de política na Paraíba, e em fidelidade 
partidária, nessas praias de cá, nós não ficamos muito a desejar com relação 
a outros estados. O PEN (Partido Ecológico Nacional), criado agora, tem tudo 
para crescer no Estado, como crescem plantas daninhas em terreno molhado. 
Pelo que dizem, depois da criação do PSD, o DEM será a maior vítima. Mas não 
será a única. Os pastores da Assembleia de Deus andam eufóricos. E, no meio, 
tem gente que nem acredita em Deus nem entende de meio ambiente. 

Quem manda?

O deputado Ricardo Marcelo, atualmente no PSDB, seria o homem que 
estaria comandando as negociações para as adesões ao PEN. Presidente da 
Assembleia Legislativa, Ricardo tem planos de sair candidato a senador em 
2014. Habilidoso, tem trabalhado nos bastidores para alçar voos maiores 
nas próximas eleições estaduais. 

Vá entender a política, aqui. 

O Guia Eleitoral no rá-
dio e na televisão começa no 
dia 21 do próximo mês e a 
TV Arapuan e a Rádio 95 FM, 
que é do mesmo sistema, 
serão as responsáveis pela 
geração dos programas que 
irão ao ar pela manhã e no 
começo da tarde no rádio, e 
no começo da tarde e, à noi-
te, na TV.

A decisão foi anunciada 
ontem de manhã pelo juiz 
coordenador da Propaganda 
de Mídia e da 1ª Zona Elei-
toral da Capital, Inácio Jairo 
Queiroz, durante reunião 
realizada no auditório do 
Fórum Eleitoral do bairro de 
Tambiá com representações 
de todas as emissoras da ci-
dade.

A definição das gerado-
ras se deu através de sorteio 
que foi coordenado pelo 
magistrado que, na ocasião, 
descartou contestação apre-
sentada pelos represen-
tantes do Sistema Arapuan 
com a alegação de que não 
disporia de estrutura para a 
geração.

O juiz alegou que, pelos 
critérios considerados todos 
os anos, as emissoras sor-
teadas são as responsáveis 
pelo trabalho e que até lá o 
sistema pode habilitar-se. 
A TV Tambaú ficou fora do 
sorteio por já ter gerado a 
programação por três vezes.

Depois da reunião, o 
juiz Inácio Jairo distribuiu 

cópias das normas sobre a 
propaganda no rádio e na te-
levisão e voltou a alertar os 
representantes das empre-
sas sobre os cuidados que 
cada um deve ter na geração 
do Guia.

Ele explicou que a Jus-
tiça Eleitoral está aberta a 
qualquer tipo de orientação 
para os candidatos e para as 
empresas de comunicação e 
que todos os casos de dúvi-
das devem ser esclarecidos 
porque, depois dos proble-
mas ocorridos, não há outra 
saída senão a punição.

“Nós vamos ter uma 
campanha tranquila porque 
acreditamos no bom senso 
e na responsabilidade de 
cada candidato e de cada 
empresa”, afirmou Inácio 
Jairo Queiroz, ao considerar 
que, apesar disso, o siste-
ma de fiscalização da Justi-
ça Eleitoral também estará 
acionado permanentemen-
te no acompanhamento dos 
fatos.

Ele lembrou que, em 
termos de fiscalização, a 
própria sociedade também 
pode dar sua parcela de 
contribuição alertando a 
Justiça sobre todo tipo de 
irregularidade que venha 
a ser detectada. “Isso será 
de suma importância para 
o Tribunal Regional Eleito-
ral e para a própria lisura e 
bom andamento do proces-
so”, disse.

As obras do Plano de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC) na Paraíba poderão 
passar a ser licitadas através 
do Regime Diferenciado de 
Contratação (RDC). A expec-
tativa foi reforçada pelo pre-
sidente do Tribunal de Con-
tas da União (TCU), ministro 
Benjamin Zymler, que fez na 
tarde de ontem uma palestra 
sobre a nova modalidade de 
licitação, que torna mais fle-
xíveis as regras das licitações 
convencionais e permite agi-
lizar os processos de contra-
tação de empresas para pro-
jetos públicos. 

“O RDC tem sido apli-
cado principalmente para 
a licitação das obras dos 
estádios e outras estrutu-
ras para realização da Copa 
do Mundo de 2014 e Jogos 
Olímpicos de 2016, mas o 
Senado aprovou no último 
mês a medida que amplia o 
RDC para o PAC, que têm di-
versas obras e pode passar 
a ser adotado na Paraíba”, 
afirmou o ministro.

O artigo foi incluído no 
projeto durante tramitação 
na Câmara dos Deputados, se 
transformou em Projeto de 
Lei de Conversão e a expecta-
tiva é que a extensão do uso 
da ferramenta de licitações 

Justiça define geradores 
do Guia Eleitoral na PB

Rádio E tELEviSão
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Benjamin Zymler proferiu palestra sobre o novo modelo

RDC seja sancionada esta se-
mana pela presidente da Re-
pública, Dilma Rousseff. 

O presidente do TCE, 
conselheiro Fernando Ca-
tão (TCE), também endos-
sou a possibilidade. “O con-
vite para que o ministro 
Zymler viesse até a Paraíba 
é fruto dessa expectativa. 
Há uma tendência de subs-
tituição da atual Lei 8.666  

pelo Regime Diferenciado 
de Contratação, que surge 
como novo arcabouço legal 
para as licitações públicas”, 
destacou. 

De acordo com o presi-
dente do TCU, a nova moda-
lidade pode reduzir de 270 
para até 80 dias a conclusão 
do processo licitatório, além 
de reduzir o custo médio das 
obras em 15%. “O grande 

traço do RDC é a possibili-
dade de contratações mais 
rápidas, sem reduzir os me-
canismos de fiscalização. O 
regime funciona como uma 
espécie de ‘malha fina’ em 
tempo real’ que, apesar de 
tornar mais flexível as exi-
gências impostas pela Lei de 
Licitações, oferece um con-
trole ainda mais poderoso 
do processo”, ressaltou Ben-
jamin Zymler. 

A economicidade de 
tempo apontada pelo mi-
nistro é possível a partir de 
algumas modificações entre 
o RDC e a chamada Lei de Li-
citações. O novo regime per-
mite que todas as etapas de 
uma obra sejam contratadas 
com uma única empresa, que 
realiza o projeto e executa a 
obra, entregando-a pronta 
para a administração; estipu-
la uma fase única de recurso 
após a habilitação do vence-
dor; e permite o parcelamen-
to do objeto a licitar, assim 
como a contratação de mais 
de uma empresa para execu-
tar um mesmo serviço. 

Durante a visita à Pa-
raíba, o ministro Benjamin 
Zymler realizou palestra so-
bre o Regime Diferenciado 
de Contratação, que foi ins-
tituído pela Lei 12.462, em 
agosto de 2011. O evento foi 
realizado na tarde de ontem 
pelo Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba e reuniu 
representantes de órgãos 
públicos, prefeitos, presi-
dentes de Câmaras Munici-
pais, entre outros. 

Os representantes 
de partidos políticos, 
coligações e candidatos 
acordaram durante reu-
nião realizada ontem 
que não serão realiza-
das grandes carreatas no 
município de João Pes-
soa durante o período 
eleitoral. Amanhã, acon-
tece outra reunião na 
76ª Zona Eleitoral para 
deliberar a respeito de 
rodízio entre os candida-
tos em locais estratégicos 
da cidade.

Durante a reunião 
com o juiz coordenador 
da propaganda eleito-
ral, Eduardo Carvalho 
Soares, a maioria dos 
partidos, coligações e 
candidatos foram contra 
qualquer tipo de carrea-
ta seja pequena, média 
ou grande. Em discor-
dância, as coligações 
Pra Seguir em Frente e 
Por Amor a João Pes-
soa Sempre. Para tentar 
entrar em acordo ficou 
estabelecida apenas car-
reata de pequeno porte, 
em bairros da Capital.

Na ocasião, o juiz 
eleitoral baixou a porta-
ria Nº 06/12, que estabe-

coligações não farão 
grandes carreatas

ACoRdo
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lece algumas diretrizes 
da resolução 23.370/11, 
Art.8º, que trata dos en-
caminhamentos às auto-
ridades competentes co-
municando os eventos, 
comícios ou carreatas 
nas localidades. Ficou es-
tabelecido que essa au-
torização será dada pela 
Justiça Eleitoral, através 
da 77ª Zona Eleitoral.        

Outra demanda 
esclarecida foi quanto 
aos documentos neces-
sários para autorização 
do uso de carros de 
som na campanha. De 
acordo com o chefe do 
Cartório da 76ª Zona 
Eleitoral, Sérgio Grisi, 
os candidatos devem 
seguir as normas esta-
belecidas pelo Dena-
tran (Departamento 
Nacional de Trânsito) 
e encaminhar os veí-
culos que serão usados 
para o Detran (Depar-
tamento Estadual de 
Trânsito). 

Amanhã, o encontro 
entre os representantes 
será para tratar dos rodí-
zios que devem ser feitos 
em pontos estratégicos 
da cidade, dando opor-
tunidade para todos os 
candidatos de utilizar os 
espaços públicos.



ELEIÇÕES DE OUTUBRO

TSE já registrou mais de 
464 mil candidaturas para 
prefeito, vice e vereador

138 milhões vão às urnas no país
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PolíticasBRASIL

LDO de 2013 
pode ser votada 
hoje na Câmara 
dos Deputados

Oposição cobra 
verba de emendas

O presidente da Câmara, 
Marco Maia, disse que espera 
votar hoje a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) de 
2013. “Eu diria que estamos 
muito perto de um acordo. 
Nós tivemos um desacordo 
com o DEM, mas temos en-
tendimento já com boa parte 
dos partidos de oposição e 
de boa parte da base aliada 
da presidenta Dilma, o que 
nos garante uma convicção 
de que vamos poder votar 
as duas MPs (do Plano Brasil 
Maior) e a LDO”, disse Maia.

Contudo, o vice-líder do 
DEM Ronaldo Caiado (GO) 
afirma que ainda não há ne-
nhum acordo firmado. O de-
putado descarta a respon-
sabilidade da oposição pela 
não votação das matérias: 
“São 513 deputados federais 
e a oposição não tem mais do 
que 90 deputados. Então, é 
uma questão de matemática, 
pois esses 90 não impedem 
nenhuma votação, nem da 
LDO, muito menos das MPs. 
Nós não podemos ser respon-
sabilizados.”

Caiado criticou, com 
veemência, a demora na li-
beração de emendas orça-
mentárias. De acordo com 
o vice-líder, “o governo vem 
tratando o orçamento da 
União como ferramenta elei-
toreira, escolhendo os parti-
dos e os parlamentares que 
terão emendas empenhadas 
e, dessa forma, a oposição fica 
sem os repasses.”

Brasília - No dia 7 de ou-
tubro, 138.492.811 eleitores 
em 5.569 zonas eleitorais 
irão às urnas para escolher 
prefeitos, seus respectivos 
vices e vereadores, segundo 
dados do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). Até ontem, 
o sistema do órgão registrou 
464.701 candidaturas para 
os três cargos.

De acordo com a legis-
lação eleitoral, nas cidades 
com mais de 200 mil elei-
tores e onde a disputa pela 
prefeitura tenha mais de 
dois candidatos há a possi-
bilidade de segundo turno. 
Nesse caso, a nova votação 
está marcada para o dia 28 
de outubro com os dois can-
didatos mais votados no pri-
meiro turno.

Detentor do maior elei-
torado do país, com 31.229 
pessoas aptas a votar, São 
Paulo também é o Estado 
com maior número de candi-
datos inscritos para concor-

rer nas próximas eleições. 
Segundo o TSE, 79.467 po-
líticos fizeram o pedido de 
candidatura, sendo 2.012 
para prefeito, 2.016 para 
vice-prefeito e 75.439 para 
vereador. Apesar de o prazo 
para formalizar as candida-
turas já ter se encerrado, o 
tribunal ainda está totalizan-
do os pedidos.

Pelo calendário eleitoral, 
até o dia 4 de agosto poderá 
ser feito o pedido de impug-
nação de candidaturas. Isso, 
contudo, não impede que um 
candidato participe do plei-
to. Ele poderá concorrer sub 
judice até que a Justiça deci-
da o caso. No entanto, se ao 
final do processo a impugna-
ção for confirmada e o candi-
dato tiver sido eleito ele terá 
que deixar o cargo.

Além disso, conforme 
o calendário eleitoral, no 
dia 6 de agosto os partidos 
políticos, as coligações e os 
candidatos são obrigados a 
divulgar na internet relatório 
discriminado dos recursos 
recebidos ou estimativa do 
financiamento da campanha 
eleitoral e os respectivos gas-
tos. A Justiça Eleitoral irá dis-
ponibilizar um portal para di-
vulgação dessas informações.

No dia 21 de agosto co-
meçará a propaganda eleito-
ral gratuita na rádio e televi-
são. A propaganda se estende 
até o dia 4 de outubro – três 
dias das eleições. Os partidos 
e candidatos poderão fazer 
campanha paga até o dia 5 
de outubro.

Segundo o calendário 
eleitoral, a conclusão de 
processo de apuração deve 
ocorrer até o dia 12 de ou-
tubro. No entanto, desde a 
implementação do sistema 
informatizado de votação, 
com o uso da urna eletrôni-
ca, é possível conhecer o re-

sultado da eleição na noite 
do dia da votação. Nos muni-
cípios onde houver a neces-
sidade de segundo turno, a 
partir do dia 13 de outubro 
começa a propaganda elei-
toral gratuita no rádio e na 
televisão, que se estenderá 
até o dia 26.

No dia 7 de outubro, os brasileiros vão às urnas escolher seus novos representantes municipais

Foto: Arquivo

novo ImóveL
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Londres - A presidente 
Dilma Rousseff deve inau-
gurar o novo prédio da 
embaixada brasileira em 
Londres em 26 de julho. 
A equipe do Itamaraty na 
capital britânica está dei-
xando o tradicional imóvel 
em Mayfair, um dos bairros 
mais caros da cidade, para 
se instalar num prédio que 
pertencia ao Bank of Sco-
tland, perto da Trafalgar 
Square.

Até então, a embai-
xada brasileira ocupava 
dois prédios históricos em 

Green Street pertencentes 
ao duque de Westminster, 
Gerald Cavendish Grosve-
nor. Um dos contratos de 
aluguel venceu e o duque 
solicitou o outro imóvel de 
volta, o que rendeu com-
pensação financeira ao go-
verno brasileiro pela devo-
lução antecipada.

A compra de um novo 
imóvel para a embaixada 
em Londres foi aprovada 
pelo Congresso em dezem-
bro de 2009, pelo valor es-
timado na época de R$ 77 
milhões, número que gerou 
polêmica. Envolvidos na 
transação, entretanto, afir-
mam que foi possível apro-

veitar os preços em baixa 
em razão do estouro da 
bolha imobiliário no Reino 
Unido na época.

A presidente Dilma esta-
rá em Londres entre 25 e 28 
de julho, para participar da 
cerimônia de abertura dos 
Jogos Olímpicos, no dia 27.

Ontem, o presidente do 
Comitê Olímpico Brasileiro 
(COB) e do Comitê Organi-
zador dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos Rio 2016, Car-
los Arthur Nuzman, apresen-
tou o projeto, orçamento e 
cronograma da Casa Brasil, 
espaço que o comitê manterá 
de 27 de julho a 9 de setem-
bro na capital inglesa.

Dilma inaugura novo prédio 
da embaixada em Londres

Brasília - O presidente da 
Câmara, Marco Maia, assinou 
ontem seis atos regulamen-
tando o funcionamento da 
Lei de Acesso à Informação 
na Casa. Segundo ele, a partir 
do próximo dia 31 estarão na 
internet os salários dos servi-
dores e dos parlamentares, in-
cluindo horas extras e outros 
benefícios. A Câmara vai divul-
gar o nome e os vencimentos 
de cada um.

De acordo com Maia, 
também passarão a ser di-
vulgadas as notas fiscais 
apresentadas pelos depu-
tados para obter ressarci-
mento por meio da cota de 
atividade parlamentar. Atu-
almente apenas o CNPJ dos 

Câmara divulgará salários 
de deputados e servidores

As tentativas de analisar 
a LDO foram frustradas até 
agora pela oposição, espe-
cialmente o DEM, que cobra 
do Governo Federal o cum-
primento do acordo de que 
seriam liberados, para cada 
parlamentar da oposição, R$ 
1,5 milhão em emendas par-
lamentares e R$ 1 milhão em 
emendas da saúde, além dos 
restos a pagar. Até o final da 
semana, os deputados de 
oposição disseram que o di-
nheiro não havia sido regis-
trado no Siafi, o sistema de 
acompanhamento dos gastos 
orçamentários.

O governo, por outro 
lado, diz que o ajuste será fei-
to, mas que ainda depende de 
entraves burocráticos, espe-
cialmente no caso dos recur-
sos da saúde, cujos empenhos 
dependem de parecer técni-
co prévio sobre os projetos 
das prefeituras. As emendas 
parlamentares são recursos 
que os deputados direcionam 
para projetos e ações em suas 
bases eleitorais.

Quórum
Os descontentes também 

incluem o PR, que não faz par-
te do bloco do Executivo, mas 
costuma apoiar as indicações 
governistas. O PDT, parte da 
base, também anunciou a 
pretensão de obstruir as vo-
tações da Comissão Mista de 
Orçamento.

Brasília - Caciques do 
PSDB decidiram, em con-
versas reservadas, que vão 
insistir na estratégia públi-
ca de defender que a cúpu-
la petista da CPI do Cacho-
eira está direcionando as 
investigações para manter 
o governador de Goiás, o 
tucano Marconi Perillo, 
no foco da comissão. Mas, 
em privado, já admitem 
que não vão se opor a uma 
eventual nova convocação 
e até mesmo ao eventual 
indiciamento do governa-
dor pela CPI.

O relatório da Polícia 
Federal que aponta Pe-
rillo como tendo firmado 
um “compromisso” com 
a Delta Construções, com 
a intermediação do con-
traventor Carlos Augusto 
Ramos, o Carlinhos Cacho-
eira, dificultou ainda mais 
uma defesa intransigente 
do governador. “As provas 
são robustas”, admitiu um 
cacique tucano à Agência 
Estado.

Mas, como Perillo 
não se licenciou do parti-
do logo após o início das 
acusações de envolvimen-
to com Cachoeira, fica 
difícil, segundo tucanos, 
cobrá-lo agora para se li-
cenciar temporariamente 
do PSDB. Ou seja, não vão 
largá-lo agora.

“Nada contra a convo-
cação, não seremos obstá-
culo à convocação. Mas a 
pergunta é: convocar para 
quê? Para repetir as mes-
mas perguntas e ouvir as 
mesmas respostas?”, ques-

PSDB já concorda com 
convocação de Perillo

CPI Do CACHoeIRA

tionou o líder tucano no 
Senado, Alvaro Dias (PR), 
nesta segunda à tarde.

Para ele, a eficácia 
do novo depoimento é 
questionável porque o 
vice-presidente da CPI, 
deputado Paulo Teixeira 
(SP), já sinalizou que há 
elementos para sugerir o 
indiciamento de Perillo 
ao final dos trabalhos. 
Pelas entrevistas conce-
didas até então, o relator 
da CPI, deputado Odair 
Cunha (PT-MG), também 
tem sinalizado que deve 
indiciar o governador 
por envolvimento com 
Cachoeira. O tucano sus-
tenta que o indiciamento 
é mais “político”, uma vez 
que a PF está mais avan-
çada na investigação e a 
CPI não tem nada, até o 
momento, para contri-
buir no esclarecimento 
do caso.

Alvaro Dias vai con-
versar esta segunda à noi-
te com o presidente na-
cional do PSDB, deputado 
Sérgio Guerra (PE), sobre 
a situação de Perillo. 

Os tucanos, no 
entanto, vão 
continuar com a 
estratégia 
pública de 
acusar a CPI 
de direcionar as 
investigações

fornecedores é informado.
As informações que não 

forem divulgadas pelo site 
da Câmara poderão ser soli-
citadas à Casa. Haverá possi-
bilidade de recursos caso a 
informação seja negada por 
alguma instância da Câmara.

Maia afirma que a Câma-
ra fez um amplo estudo para 
evitar questionamentos legais 
sobre as medidas adotadas. 
Em relação aos salários, por 
exemplo, ele menciona que o 
Judiciário tem apoiado a di-
vulgação de forma integral, 
mas ressaltou que sindicatos 
e servidores podem procurar 
a Justiça se desejarem fazer 
alguma objeção à divulgação.

De acordo com a asses-
soria da Câmara, já foram 
recebidos 1704 pedidos de 
informação durante os dois 

meses de vigência da nova 
lei. Desses, apenas 45 refe-
riam-se a informações que 
não estavam na internet e 
somente 15 não foram aten-
didos integralmente. A ten-
dência é que o Senado adote 
uma regulamentação da Lei 
de Acesso à Informação se-
melhante à da Câmara.

O cidadão que também 
pesquisar na internet o an-
damento das proposições 
em análise na Câmara terá 
acesso mais fácil a diversas 
informações – inclusive con-
teúdos multimídia – relacio-
nadas às propostas. O novo 
recurso, denominado Propo-
sição Multimídia, insere-se 
em um conjunto de ações da 
Câmara voltado para a cida-
dania, com base no princípio 
da transparência.



Síria vive estado de guerra civil
CRUZ VERMELHA

Genebra- O Comitê Inte-
nacional da Cruz Vermelha 
(ICRC, na sigla em inglês), 
disse que os confrontos na 
Síria já se espalharam pelo 
país de tal forma que a si-
tuação atingiu o estado de 
guerra civil, colocando em 
efeito a Convenção de Gene-
bra sobre crimes de guerra. 

Anteriormente, a en-
tidade havia determinado 
como “zonas de guerra” so-
mente as regiões de Idlib, 
Homs e Hama. A mudança 
de status do conflito chega 
três dias após relatos de um 
novo massacre no país, no 
vilarejo de Tremseh, onde 
mais de 200 pessoas teriam 
sido mortas por tropas sí-
rias. 

O ICRC tem a missão 
de acompanhar a aplicação 
internacional da Convenção 
de Genebra, criada em 1949, 
que inclui artigos impor-
tantes sobre a proteção a 
civis, o uso de armamentos 
pesados, e abre a possibili-
dade de atores do conflito 
serem julgados por crimes 
de guerra. 

Hicham Hassan, porta-
voz do ICRC, declarou neste 
domingo a Síria como um 
“conflito armado não-in-
ternacional”, termo técni-
co para designar o estado 
de guerra civil em um país, 
expondo o confronto aos 
tratados assinados após a 
Segunda Guerra Mundial. 
“O que importa é que as leis 

humanitárias internacio-
nais sejam aplicadas onde 
quer que as hostilidades 
entre forças do governo e 
grupos de oposição estejam 
ocorrendo em todo o país”, 
acrescentou.

Para Imogen Foulkes, 
analista da BBC em Gene-
bra, cidade que sedia a Cruz 
Vermelha, o anúncio é im-
portante já que oficialmen-
te cabe à organização moni-
torar situações de guerra e 
esclarecer a todos os lados 
envolvidos a quais punições 
internacionais estão sujei-
tos. 

Observadores da ONU 
que estiveram em Tremseh 
no sábado confirmaram o 
uso de artilharia pelas tro-
pas sírias. O grupo disse 
ainda que o principal alvo 
do ataque foram ativistas 
de oposição e desertores do 
Exército. 

“Uma gama diversa de 
armas foi utilizada, incluin-
do artilharia, morteiros e 
armamentos de pequeno 
porte. O ataque a Tremseh 
parece ter tido como alvo 
casas e grupos específicos, 
principalmente de militares 
desertores e ativistas”, disse 
Sausan Ghosheh, porta-voz 
da missão.

Crimes de guerra 
Sob a Convenção de 

Genebra estão proibidos 
ataques indiscriminados 
contra civis, ofensivas con-
tra médicos e a destruição 
de serviços básicos de água 
e eletricidade. De agora 
em diante, violações a es-
tes artigos na Síria podem 
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Os confrontos violam a  
Convenção de Genebra 
sobre crimes de guerra

Brasília – Os repre-
sentantes dos oito países 
que integram a Comuni-
dade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP) discuti-
rão a partir de hoje pro-
postas para a erradicação 
da fome e da pobreza 
nas regiões. O objetivo, 
segundo o ministro da 
Agricultura de Moçam-
bique, Daniel Clemente, 
é definir a coordenação 
de esforços e o estabele-
cimento de um quadro 
político-estratégico de se-
gurança alimentar e nu-
tricional.

As discussões ocor-
rem na 9ª Conferência dos 
Chefes de Estado e Go-
verno da CPLP, em Mapu-
to, Moçambique. O Brasil 
será representado pelo 
vice-presidente da Repú-
blica, Michel Temer, e pelo 
ministro das Relações Ex-
teriores, Antonio Patriota.

Integram a CPLP Bra-
sil, Portugal, Moçambique, 
Angola, Cabo Verde, Timor 
Leste, São Tomé e Príncipe. 
A ministra do Desenvolvi-
mento Social e Combate 
à Fome do Brasil, Tereza 
Campello, disse em junho 

à Agência Brasil que os 
programas de transferên-
cia de renda brasileiros são 
tomados como exemplos 
por vários países.

Na abertura do en-
contro dos especialistas 
hoje o ministro da Agri-
cultura de Moçambique, 
Daniel Clemente, defen-
deu a ação conjunta. “A 
coordenação de esfor-
ços no espaço da CPLP é 
uma necessidade para a 
erradicação da fome e 
pobreza, para responder 
à expectativa de uma co-
munidade de países com 

um capital humano sau-
dável e ativo”, disse.

A representante da 
Organização das Nações 
Unidas para a Agricultu-
ra e Alimentação (FAO), 
Bárbara Ekwal, elogiou 
os esforços da CPLP em 
combater a fome a po-
breza. “A CPLP é precur-
sora na integração do 
direito humano à alimen-
tação adequada na sua 
Estratégia de Segurança 
Alimentar e Nutricional, 
mas deve agora passar à 
materialização desse ob-
jetivo”, disse.

Líderes de países de língua portuguesa vão 
discutir hoje o combate à fome e à pobreza

SEGURANÇA ALIMENTAR

ser consideradas crimes de 
guerra e os responsáveis 
podem ser levados a tribu-
nais internacionais. 

O efeito prático do 
anúncio da Cruz Vermelha, 
no entanto, é duvidoso, já 
que no mês passado o chefe 
da missão da ONU no país, 
Herve Ladsous, já classifi-
cara a situação como uma 
guerra civil, e meses atrás 
a alta comissária das Na-
ções Unidas para assuntos 
humanitários, Navi Pillay, já 
dissera o mesmo. Em junho, 
o presidente sírio, Bashar al 
Assad, também deixou claro 
que o país se encontrava em 
estado de guerra e que os 

opositores seriam combati-
dos como inimigos. 

A comunidade interna-
cional assiste à crescente 
gravidade da crise, e já se 
estima em mais de 16 mil 
o número de mortos des-
de o início dos confrontos, 
em março do ano passado, 
quando rebeldes passaram 
a exigir a renúncia de Assad. 

O mandato da missão 
de observadores da Orga-
nização das Nações Unidas 
na Síria, que conta com cer-
ca de 300 pessoas, vence 
na próxima sexta-feira. O 
enviado especial da ONU e 
da Liga Árabe, o ex-secretá-
rio-geral das Nações Unidas 

Kofi Annan, viaja rumo a 
Moscou para conversar com 
os líderes russos sobre um 
potencial apoio a sanções 
contra a Síria. 

Todos os esforços in-
ternacionais no Conselho 
de Segurança da ONU para 
pressionar o regime sírio 
pelas atrocidades contra ci-
vis foram vetadas pela China 
e pela Rússia até o momen-
to. Moscou é um tradicional 
aliado da Síria e tem sido 
frequentemente acusada de 
continuar fornecendo ar-
mas ao regime. O governo 
russo nega e diz que vende 
apenas peças de reposição e 
assistência.

Uso de energia 
nuclear motiva
manifestação 
de japoneses

Brasília – Manifestantes 
saíram ontem às principais 
ruas de Tóquio, no Japão, para 
protestar contra as atividades 
nucleares no país. O protesto 
ocorre 16 meses depois das 
explosões e dos vazamentos 
radioativos na Usina Nucle-
ar de Fukushima Daiichi, no 
Nordeste do Japão. Os núme-
ros sobre os participantes dos 
protestos variam.

Para os organizadores da 
manifestação, 170 mil pessoas 
participaram do ato. As au-
toridades policiais estimam, 
no entanto, que houve 75 mil 
manifestantes. Com cartazes 
e gritando palavras de ordem, 
os manifestantes pediram o 
fim do uso de energia nuclear 
e garantias de segurança na 
região de Fukushima.

Os protestos reuniram 
manifestantes de Tohoku, no 
Noroeste, onde fica Fukushi-
ma, Kyushu (no Sul do Japão), 
Shikoku (no Sudeste), Hokkai-
do (no Norte) e Kansai (no 
Centro-Oeste). 

Os protestos contra o 
uso de energia nuclear vêm 
ganhando adesão popular 
no Japão, nos últimos meses. 
Apenas um dos 50 reatores 
no país continua em funciona-
mento, mas as companhias de 
eletricidade do país querem 
retomar as atividades, apesar 
das preocupações da popula-
ção local.

O presidente da Venezue-
la, Hugo Chávez, que tentará a 
reeleição em outubro, violou 
217 vezes a lei eleitoral na pri-
meira semana de campanha, 
enquanto seu principal opo-
nente, Henrique Capriles, co-
meteu 165 infrações, segundo 
um estudo da Universidade 
Andrés Bello (Ucab) de Vene-
zuela.

 A análise, realizada pelo 
Instituto de Pesquisa da Comu-

nicação da Ucab e divulgado 
nesta segunda-feira pelo jornal 
El Nacional, verificou que, ao 
todo, a Lei de Processos Eleito-
rais foi desrespeitada 416 ve-
zes, sendo que o próprio Con-
selho Nacional Eleitoral (CNE) 
cometeu 34 infrações.

 As transgressões come-
tidas por Chávez são desqua-
lificações ao seu principal ad-
versário, Capriles, e o uso de 
fundos do Estado para fazer 

campanha. O relatório tam-
bém concluiu que o presidente 
da Venezuela infringiu a lei ao 
utilizar edifícios públicos para 
colocar propaganda eleitoral. 
Além disso, o estudo apontou 
a presença de funcionários pú-
blicos fazendo campanha para 
Chávez, o que representa uma 
transgressão da lei.

 Capriles é acusado de fa-
zer campanha antes do início 
formal da corrida eleitoral, di-

zer ofensas em seus discursos 
e utilizar símbolos pátrios du-
rante seus comícios. 

O presidente do CNE, Vi-
cente Diáz, disse que revisará 
com sua equipe de trabalho os 
últimos eventos da campanha 
e especialmente o discurso fei-
to por Chávez durante um ato 
militar transmitido em cadeia 
obrigatória de rádio e televi-
são, quando questionou o can-
didato da oposição.

Chávez violou lei 217 vezes e Capriles 165
ELEIÇÕES NA VENEZUELA

Berlusconi “foi 
o pior” político 
para a Itália, 
afirma pesquisa

FMI reduz a 
previsão sobre 
crescimento do 
Brasil este ano

Enquanto o ex-primei-
ro-ministro e multimilio-
nário italiano Silvio Ber-
lusconi ameaça voltar à 
vida política, uma pesquisa 
publicada ontem considera 
que ele “foi o pior” para a 
Itália na história recente.

 Os autores da pesqui-
sa, realizada entre 5 e 8 
de junho com base em um 
questionário feito com 1,3 
mil pessoas pelo instituto 
Demos, perguntaram aos 
italianos os fatos que mar-
caram nos últimos anos 
tanto positiva quanto nega-
tivamente a história do país. 
Eventos como a crise econô-
mica, o terrorismo, a intro-
dução do euro figuravam na 
pesquisa.

Cerca de 55% dos ita-
lianos entrevistados consi-
deraram que o fim do go-
verno liderado por Silvio 
Berlusconi, em novembro 
de 2011, foi uma mudança 
positiva para a Itália. A pes-
quisa verificou que 64% 
pensam que a entrada dele 
na política mudou o país de 
maneira negativa.

Perguntados sobre as 
personalidades que muda-
ram positiva ou negativa-
mente o país nos últimos 
30 anos, 13% dos italianos 
pensam que Il Cavaliere mu-
dou o país positivamente. 

O Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) reduziu 
suas projeções para o cresci-
mento econômico global no 
relatório Panorama Econômi-
co Mundial, divulgado ontem. 
O órgão apontou a zona do 
euro como prioridade e disse 
ser necessário que os políti-
cos europeus ajam com vigor 
e velocidade suficientes para 
combater a crise da dívida. 
Em economias emergentes 
como o Brasil, o ritmo de cres-
cimento também diminuiu.

 Para 2013, o FMI reduziu 
sua projeção de crescimento 
global de 4,1%, anunciada em 
abril, para 3,9%. Os números 
para a maioria das economias 
desenvolvidas e emergen-
tes sofreram reduções para 
o próximo ano. Já a previsão 
de crescimento mundial para 
2012 foi mantida em 3,5%, 
após um primeiro trimestre 
melhor do que o esperado.

 Para a economia brasi-
leira, foi previsto um incre-
mento de 2,5% até dezembro 
deste ano – 0,6% a menos do 
que na estimativa divulgada 
em abril. Em 2013, o FMI es-
tima que o Produto Interno 
Bruto (PIB) do país cresça 
4,6% – 0,5 ponto percentual 
a mais do que o previsto em 
abril –, estimulado principal-
mente por investimentos para 
a Copa do Mundo de 2014.

Os confrontos entre forças leais ao governo e os rebeldes continuam em várias partes do país

FOtO: Divulgação
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Confira a classificação
dos times paraibanos no 
Campeonato Brasileiro

Paraibanos se destacam
na Copa Nordeste na 
categoria infantil

Atletas são campeões em Recife
NATAÇAO DA VILA OLÍMPICA

O motocross e o bicicross 
paraibano sofreram uma gran-
de perda no último domingo. 
Aos 30 anos, o atleta Alexandre 
Azevedo morreu depois de so-
frer um acidente em uma pista 
da modalidade localizada no 
bairro do Valentina. Alexandre 
tinha acabado de comprar uma 
moto importada e queria testar 
ela na pista, mas a avaliação do 
veículo foi interrompida ainda 
na primeira volta, quando o pi-
loto saltou de uma rampa e foi 
arremessado contra um coquei-
ro. O irmão do atleta, Bruno 
Azevedo, fez uma homenagem 
a Alexandre no blog que man-
tém na internet.

“Perdi o meu xandoca. Meu 
irmão do meio. Grande atleta 
e porto seguro de todos nós. 
Alexandre era um menino cen-
trado, de bom senso. Amigo das 
pessoas simples, que o idolatra-
vam. Foi o maior corredor de bi-

cicross da Paraíba. Ganhou tudo 
e ninguém ganhava dele”, de-
sabafou Bruno, lembrando da 
época em que o piloto competia 
com a bicicleta.

No texto que postou no 
blog, Bruno comentou a tenta-
tiva frustrada de fazer com que 
o irmão largasse o motocross e 
partisse para uma modalidade 
menos arriscada. “Ele me fez 
andar na minha moto. Já que 
pouco eu andava. Comprei essa 
moto a ele. Juro que minha in-
tenção foi comprá-la para con-
vencê-lo a deixar de andar na 
pista de motocross. Eu queria 
convencê-lo a fazer trilhas comi-
go. Morri de medo dele fazendo 
motocross”, confessou Bruno, se 
referindo ao último encontro 
que teve com Alexandre pesso-
almente. 

O atleta foi campeão de bi-
cicross várias vezes, mas em 2008 
tomou a decisão de largar a mo-
dalidade e partir para o moto-
cross. Um ano após ter iniciado a 
jornada no esporte radical, Ale-

xandre conquistou o título de 
campeão paraibano na catego-
ria Estreantes. Nos últimos anos 
ele esteve afastado do esporte 
por conta do curso de Direito. 
Já formado, Alexandre voltou a 
praticar o motocross com mais 
regularidade. A última compe-
tição do atleta foi realizada no 
início do ano, na etapa de aber-
tura do Campeonato Paraibano 
de Motocross, disputada na ci-
dade de Frei Martinho.

O presidente da Federa-
ção Paraibana de Motociclismo, 
Raniere Carvalho, comentou a 
morte do piloto paraibano. “É 
uma perda muito grande. Além 
do atleta que ele era, a pessoa 
humana dele também vai fazer 
muita falta. É uma perda muito 
grande para o esporte e princi-
palmente para os seus familia-
res”, afirmou Raniere.

O dirigente disse ainda que 
serão realizadas duas homena-
gens póstumas ao atleta. No 
próximo dia 27, no Busto de 
Tamandaré, a Federação deve 

Acidente em pista do Valentina vitima o jovem piloto paraibano
LUTO NO MOTOCROSS

entregar um troféu aos familiares 
do atleta e, na próxima etapa do 
Paraibano, que vai ser disputada 
uma semana após as eleições des-

se ano, na cidade de Boqueirão, 
também será feita uma homena-
gem ao paraibano. O piloto foi 
enterrado ontem na Capital.

Herbert Clemente
Especial para A União

Benfica faz boa campanha na Taça Brasil

Delegação paraibana que participou de mais uma edição da Copa Nordeste de Natação realizada em Recife no último final de semana

Alexandre 
Azevedo tinha 

uma grande 
paixão pelo 
motocross

A Paraíba fez bonito na 
Copa Nordeste de Natação de 
Clubes, disputada no último 
fim de semana na AABB, em 
Recife. A equipe da Vila Olím-
pica Ronaldo Marinho foi a 
campeã na categoria infantil. 
Os atletas foram comandados 
pelos técnicos Caio Felipe e 
Germano Júnior.

Para o presidente da Fe-
deração de Esportes Aquáticos 
da Paraíba, Antônio Meira, o 
feito da equipe paraibana foi 
mais surpreendente, porque a 
delegação era uma das meno-
res da competição. A Vila Olím-
pica participou com 44 atletas, 
contra adversários como a 
AABB, com 71 atletas, e o Sport 
de Recife, com 69 atletas.

Na categoria infantil, a Pa-
raíba subiu ao lugar mais alto 
do pódio com 470 pontos. O 
Sport Clube Recife veio em se-
guida com 404 e na terceira co-
locação terminou a AABB, com 
320 pontos. Nas categorias, 

juvenil e Jnior, a Vila Olimpica 
Ronaldo Marinho ficou na ter-
ceira colocação geral.

A Paraíba teve 2 atletas 
que foram premiados com o 
troféu melhor índice técnico, 
Matheus Assis, de 18 anos, na 
categoria Júnior e Yuri Quirino, 
de 14 anos, na categoria infan-
til 2. Ambos bateram 4 recor-
des da prova. Matheus Assis 
atingiu a marca de 27s e 14c, 
nos 50 metros costa e 59s e 
48c nos 100 metros medley. Já 
Yuri Quirino bateu os recordes 
dos 50 metros peito, com 31s e 
45 c e 1m07s88c, nos 100 me-
tros peito. Matheus conseguiu 
ao todo 5 medalhas, sendo 3 de 
ouro, 1 de prata e 1 de bronze. 
Yuri Quirino conquistou tam-
bém 5 medalhas, sendo 3 de 
ouro e 2 de prata.

Outros 3 atletas conse-
guiram o troféu eficiência: 
Gabriel Oliveira, 14, infantil 2, 
Suendy Nunes 14 anos, infantil 
2 e Natalia Helena, 17, Júnior 
feminino. Gabriel conquistou 
5 medalhas, sendo 4 de ouro 
e 1 de prata. Suendy obteve 3 
medalhas de ouro e 2 de prata. 
E Natália Helena conquistou 3 
medalhas, sendo 2 de ouro e 1 
de prata.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Apesar da derrota nas se-
mifinais para o Goiás Esporte 
Clube (1 a 0) – que obteve o 
vice, ao perder na final para 
o AAE/Peixe/DF, que foi cam-
peão - o Benfica/PB fez um 
campanha positiva no XXX 
Edição da Taça Brasil Correios 
de Futsal - Sub-20/Masculino 
- Primeira Divisão/2012, que 
terminou no último domingo, 
no Ginásio Regional de Ceilân-
dia, em Brasília/DF. As duas 
equipes disputarão a Divisão 
Especial da Taça Brasil no ano 
que vem. 

O representante parai-
bano goleou o C.E.Mojuca/RO 
(7 a 2), AACD Geração Dois 
Mil/MT (8 a 2) e empatou 
contra os times do Constela-

ção/RO (1 a 1) e Cresspom/
DF (2 a 2). No jogo decisivo 
contra os goianos o repre-
sentante paraibano teve boas 
chances com o artilheiro Da-
niel, enquanto o coletivo Es-
meraldino levava perigo ao 
gol de Luan.

   Na segunda etapa o 
jogo ficou mais equilibrado, 
com as duas equipes atuando 
abertos em busca da abertu-
ra do placar. O Benfica pres-
sionou mais e Michael teve 
que se esforçar para impedir 
o gol dos paraibanos. O Goiás 
respondeu e passou a arris-
car principalmente na diago-
nal esquerda. Aos 10 minutos 
o pivô do time goiano, Hum-
berto,  aproveitou uma falha 

de marcação dos paraibanos 
e fez o único gol do jogo, as-
segurando o time na final da 
competição. 

   Na busca do gol de em-
pate o ala Daniel foi expulso, 
deixando o Benfica prejudica-
do e fora da decisão. Apesar 
de ter a vantagem do empa-
te na prorrogação o Goiás 
perdeu na final para o AAE/
Peixe/Mazza/DF (2 a 1), que 
obteve o título da competição. 
Os gols do Peixe foram mar-
cados por Rafa e Davi, des-
contando Marquinhos para 
os goianos. As duas equipes 
revezavam-se no ataque, ofe-
recendo perigo aos goleiros 
Michael, do Goiás, e Tales, do 
Peixe. Na semifinal, o time paraibano perdeu de 1 a 0 para o Goiás, depois de boa campanha na primeira fase

FOTO: CBFS/Divulgação
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Paraíba classifica três equipes
para a Copa Brasil de Goalball
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Regional Nordeste foi 
disputado no fim de 
semana na Capital

Os árbitros continuam 
errando e feio no Campeo-
nato Brasileiro. Na Bahia, o 
Flamengo só venceu porque 
só o árbitro Francisco Car-
los enxergou uma penali-
dade em Ibson, convertida 
pelo meia Renato Abreu. 
Antes, Luiz Antônio fora 
expulso equivocadamente, 
em mais uma lambança da 
arbitragem. Teve erros em 
outros jogos e muita reclamação. O Sérgio Correia, 
presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, 
certamente recebeu duras críticas e até queimação 
de árbitros pelos desastres apontados na rodada 
em todas as divisões do futebol brasileiro.

Lambanças

Times paraibanos
sem engrenar

Os nossos representantes na Série D ainda não 
conseguiram se destacar e seguem patinando em busca 
da classificação à segunda fase. A melhor performance 
ainda é do Sousa, vice líder com 5 pontos, mas ainda 
sem engrenar por falta de um homem de área e um meia 
de ligação. Isso ficou evidente no jogo diante do CSA, 
domingo passado, no Marizão. Deu pra perceber que o 
elenco tem qualidades e que a torcida está animada, 
acreditando em voos mais altos nesta Quarta Divisão do 
futebol brasileiro. O CSA veio interessado no empate e 
conseguiu diante da falta de penetração dos atacantes 
sousenses. Aliás, Vitinho jogou isolado o tempo todo e 
não pode render. Como o Eduardo Rato faz falta, afinal 
era o homem de referência de área.

Não gostei da arbitragem do pernambucano Gilberto 
Rodrigues. Não influiu no resultado, mas amarrou demais 
o jogo e até parecia interessado no empate. Coincidência 
ou não, o segundo trio consecutivo no Marizão de Per-
nambucano e que deixa o gramado bastante vaiado, sem 
falar na ira dos dirigentes sousenses.  E o Campinense?

Foi ao interior do Ceará mais preocupado em não 
levar gols para não acumular uma segunda derrota con-
secutiva e conseguiu. O empate de zero a zero o man-
teve fora da zona de classificação, mas com esperança 
de reverter esse quadro, pois as duas próximas partidas 
serão disputadas no Amigão e se fizer o dever de casa 
ficará muito próximo da segunda fase. No domingo vai 
jogar diante do líder, podendo até assumir a ponta. E o 
Galo na Série C.

Segue o seu calvário depois da terceira derrota 
consecutiva, agora para o Santa Cruz, no Arruda. Acho 
que as derrotas estão com os dias contados. É que na 
próxima rodada, dia 24, vai enfrentar o vice lanterna 
Cuiabá, no Amigão. Pelo visto vem aí os três pontos do 
Galo na competição. Tomara!

O Sport Club Campina é campeão de reclamação e segue 
invicto sem vencer na Segunda Divisão. Só tem um jogo em 
casa, diante da Desportiva, e pelo jeito será eliminado mais 
cedo da competição. Perdeu para o Miramar por 1 a 0.

Invicto

A Desportiva nem era 
apontada como favori-
ta no início da disputa e 
agora é a mais badalada 
depois de três vitórias 
consecutivas e a liderança 
no grupo do Litoral.

Time 100%

O sucesso da Desportiva 
tem a ver com o CSP, pois 
6 jogadores atuam no time 
titular: Ferreira, Luiz Pau-
lo, Carioca, Peu, Formiga 
e Claudinho, este último 
artilheiro com 4 gols.

Base do CSP

O Botafogo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro de 
Futebol Americano ao aplicar uma goleada de 56 a 2, em 
jogo disputado no domingo passado no Estádio Mangabei-
rão. No primeiro confronto a vitória do Bota foi por 43 a 6.

Botafogo Espectros

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
VarelaO Regional Nordeste de 

Goalball, disputado no últi-
mo final de semana no giná-
sio do Colégio HBE, no Bairro 
dos Estados, na Capital parai-
bana, classificou três equipes 
do Estado para a Copa Brasil 
de Goalball 2012. 

A competição sediada 
em João Pessoa foi o último 
torneio de regiões do ano e 
contou com a participação 
de 14 equipes, divididas nas 
categorias masculina e femi-
nina. Estavam em jogo três 
vagas para a Copa Brasil, que 
será realizada entre os dias 
24 a 28 de outubro desse ano, 
na cidade de Goiânia-GO. 

A Paraíba terá dois ti-
mes masculinos e um time 
feminino na competição na-
cional. Entre os homens, se 
classificaram a Associação 
dos Pais dos Excepcionais 
(Apace/PB) e o Instituto dos 
Cegos da Paraíba (ICP/PB). 

A Apace ficou com o se-
gundo lugar no torneio re-
gional, após perder para a 
Associação Pernambucana 
dos Cegos (Apec), e o ICP 
terminou a competição na 
terceira colocação. Já pelas 
mulheres, a Apace/PB con-
seguiu a vaga da Copa Brasil 
depois de vencer a Associa-
ção de Deficientes Visuais do 
Rio Grande do Norte (Ade-
virn), por 6 a 4, e se sagrar 
campeã do Regional.

O treinador das equipes 
masculina e feminina da Apa-
ce, Dailton Freitas, comen-
tou a conquista das equipes 
paraibanas e encarou com 
naturalidade os times que fi-

Herbert Clemente
Especial para A União

Disputas aconteceram no sábado no ginásio do HBE, no Bairro dos Estados e reuniu 14 participantes

O paraibano Zé Roberto (E)  vai disputar as Paraolimpíadas de Londres. Ele marcou presença no evento

caram com as vagas da Copa 
Brasil. “Os resultados foram 
normais, porque as melhores 
equipes do Brasil estão aqui 
na região Nordeste. 

Tanto que a Apace é pen-

tacampeã brasileira, a Apec 
foi quinto lugar no ano passa-
do, o Instituto foi em terceiro 
na Copa Brasil do ano passa-
do, então as três estão entre 
as melhores equipes do país 

e o vencedor do evento pode-
ria ser qualquer uma dessas 
equipes”, afirmou Dailton, 
que também ressaltou o bom 
índice técnico das equipes 
nordestinas.

O paraibano Vitor Felipe dis-
puta hoje, ao lado do baiano Moi-
sés, o country-cota da décima eta-
pa do Circuito Mundial de Vôlei 
de Praia 2012. O evento está sen-
do sediado na cidade austríaca de 
Klagenfurt. Vitor e Moisés vão en-
frentar o brasiliense Harley e o ca-
rioca Evandro, que chegam ao fim 
da parceria nesse torneio interna-
cional. Os dois atletas anunciaram 
a separação há seis dias e vão divi-
dir o mesmo lado da rede pela úl-
tima vez na Áustria. Os atletas que 
superarem os rivais, disputarão a 
fase de classificação do torneio 
com a dupla Thiago e Ferramenta.

Apesar da despedida iminen-
te, Harley e Evandro querem fazer 
bonito no Grand Slam austríaco. 
O gigante Evandro tem uma mo-
tivação especial: quer garantir a 
classificação no country-cota para 
completar a festa desta terça, data 
do seu aniversário de 22 anos.

“Tomara que a data nos traga 
sorte. Espero que dê tudo certo 
e que a gente saia com a vitória 
para comemorarmos meu aniver-
sário com mais um motivo de ale-
gria”, comentou o jogador.

Para Harley, a motivação ex-

Paraibano Vitor Felipe volta a jogar pelo
country-cota em Klagenfurt, na Áustria

VôLEI DE PRAIA

tra vem da forte relação que cons-
truiu com a cidade austríaca, tida 
por ele como um dos palcos mais 
especiais do calendário do Circuito 
Mundial.

“Klagenfurt é um lugar onde 
todos os atletas gostam de jogar. 

A organização é fantástica, a torci-
da prestigia o torneio desde o pri-
meiro dia e a competição tem uma 
energia muito boa. Isso faz com 
que os atletas se sintam valoriza-
dos e motivados para render o me-
lhor possível”, explicou o canhoto.

Vtor Felipe estará em Londres como integrante da equipe Vivência Olímpica

FOTOS: Evandro Pereira
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Galo só volta a jogar no dia 24
BRASILEIRO DA SÉRIE C

Técnico Marcelo Villar
terá oito dias para
entrosar a equipe

FUTEBOL 
PARAÍBA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 17 de julho de 2012

Série D - Grupo A3
Times PG J V E D GP GC SG
10 Baraúnas-RN  5  3  1  2  0  4  2  2  
20 Horizonte-CE  5  3  1  2  0  3  1  2  
30 Campinense-PB  4  3  1  1  1  3  3  0  
40 Ypiranga-PE  4  4  1  1  2  7  10  -3  
50 Petrolina-PE  2  3  0  2  1  5  6  -1 

Grupo A4
1º CSA-AL  7  3  2  1  0  6  2  4  
2º Sousa-PB  5  3  1  2  0  3  2  1  
3º Itabaiana-SE  4  3  1  1  1  5  5  0  
4º Feirense-BA  4  4  1  1  2  6  7  -1  
5º V. da Conquista  1  3  0  1  2  4  8  -4

Próximos jogos dos representantes paraibanos
Domingo -  22/7 -   Campinense      x  Baraúnas
Sábado        21/7      V. da Conquista x   Sousa  

Série C - Grupo A
Times PG J V E D GP GC SG
10 Icasa-CE  7  3  2  1  0  5  1  4  
20 Paysandu-PA  6  2  2  0  0  4  1  3  
30 Luverdense-MT  6  3  2  0  1  4  2  2  
40 Santa Cruz-PE  5  3  1  2  0  5  4  1  
50 Guarany-CE  4  3  1  1  1  4  3  1  
60 Salgueiro-PE  4  3  1  1  1  4  4  0  
70 Águia-PA  4  3  1  1  1  3  3  0  
80 Fortaleza-CE  1  2  0  1  1  0  2  -2  
90 Cuiabá-MT  1  3  0  1  2  1  4  -3 
100 Treze-PB  0  3  0  0  3  1  7  -6

Próximo jogo do representante paraibano
Terça-feira-  24/7 - Treze     x     Cuiabá - Amigão

Paraibano - Segunda Divisão - Grupo do Sertão
Times PG J V E D GP GC SG
10 Cruzeiro  6  2  2  0  0  6  0  6
20  Atlético  3  2  1  0  1  1  3  -2
30 Desp. Picuiense  0  2  0  0  2  0  4  -4

Grupo do Litoral
10 Desp.Guarabira  9  3  3  0  0  11  2  9
20  Miramar  6  3  2  0  1  3  4  -1
30 Santa Cruz  3  3  1  0  2  8  6  2
40 Sport  Campina  0  3  0  0  3  3  13  -10

Próximos jogos 
Sábado -  21/7 -   Sport Campina     x   Desportiva Guarabira
Domingo - 22/7    Miramar               x   Santa Cruz 
                Atlético                  x   Cruzeiro

Classificação

O treinador do Treze, 
Marcelo Vilar, terá oito dias 
para preparar o time a ven-
cer a primeira na Série C do 
Brasileiro, diante do Cuiabá/
MT, às 20h30, no dia 24 des-
te mês, no Estádio Amigão, 
em Campina Grande, pela 
quarta rodada do grupo A da 
competição.  

A equipe vem de três der-
rotas consecutivas – diante do 
Salgueiro/PE (2 a 0), Icasa/CE 
(3 a 0) e Santa Cruz/PE (2 a 1) 
– sendo o lanterna do grupo, 
com nenhum ponto.  

O representante do Mato 
Grosso é o nono colocado, 
com apenas um ponto. A par-
tida estava programada para 
o sábado (21), mas a Confe-
deração Brasileira de Futebol 
(CBF) decidiu mudar a tabe-
la. Para este compromisso o 

comandante alvinegro terá 
as possíveis estreias do late-
ral esquerdo Cledson - que 
retorna a equipe, após defen-
der o clube em 2010 – que 
veio do Comercial/SP e do 
meia Cristian, que estava no 
Khazar (Arzebaijão). 

Os dois novos reforços 
se encontram em Campina 
Grande e estão integrados 
ao elenco. A pretensão da co-
missão técnica é realizar um 
amistoso na quinta ou sexta-
feira (falta definir o adversá-
rio), no Estádio Presidente 
Vargas para observar as “no-
vas caras” em ação. 

“Quero fazer algumas 
observações e colocar os re-
forços em campo para bus-
car um entrosamento com 
o restante do grupo. Com 
a chegada dos jogadores a 
tendência é melhorar e con-
seguir a primeira vitória na 
Terceirona”, avaliou Marcelo. 
Dois de cada grupo garan-
tem vaga para a sequência 
decisiva do Brasileirão da 
Terceira Divisão.

O técnico Marcelo Villar terá mais tempo para trabalhar o elenco para conquistar a primeira vitória do alvinegro no Campeonato Brasileiro

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O Campinense terá três 
novidades para o jogo contra 
o Baraúnas/RN, no próximo 
domingo, às 16,h, no Estádio 
Amigão, na Serra da Borbo-
rema, pela quinta rodada do 
grupo A2 do Campeonato 
Brasileiro/2012. O retorno 
do atacante Warley, que foi 
poupado do empate (0 a 0), 
diante do Horizonte/CE, no 
último domingo, no Estádio 
Horácio Domingos de Sousa, 
o Domingão, no interior cea-
rense, além das possíveis es-
treias do zagueiro Celso e do 
meia Ânderson Paraíba, con-
tratados na semana passada. 

O primeiro foi vetado 
pelo Departamento Médico, 
com uma contratura na coxa 
esquerda, enquanto as duas 
“novas caras” decidiram in-
tensificar os treinamentos 
para o duelo contra o líder do 
grupo, com 5 pontos ganhos. 

Após fazer duas partidas 
fora de casa – perdeu para o 
Ypiranga/PE (2 a 1) e empa-
tou contra o Horizonte/CE 
(0 a 0) – o rubronegro terá o 
apoio da torcida para brigar 
pela liderança isolada, já que 
soma quatro pontos e está na 
terceira colocação. 

Sousa 
O presidente do Sousa, Al-

deone Abrantes, afirmou que 
irá fazer uma reclamação jun-
to a Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF), com relação 

às escalações das arbitragens 
pernambucanas que estão api-
tando os jogos do Dinossauro 
na Série D do Campeonato 
Brasileiro/2012. 

Segundo ele, os dois úl-
timos jogos da equipe - con-
tra o Itabaiana/SE (2 a 1) e 
o empate diante do CSA/AL 
(0 a 0) – foram vergonhosos 
e lastimáveis, principalmente 
contra os alagoanos, quando 
o árbitro Gilberto Rodrigues, 
prejudicou a equipe durante 
toda a partida. 

“Porque a CBF não co-
loca trio de arbitragem de 
outros Estados, já que os 
pernambucanos estão preju-
dicando o Sousa na compe-
tição? Contra o Sousa foi um 
caso de polícia, onde o árbi-
tro deixou de marcar várias 
faltas em cima dos nossos jo-
gadores. Vou pedir providên-
cias a CBF para que escale 
profissionais de outros Esta-
dos nas próximas partidas”, 
desabafou Aldeone. 

Para o jogo de sába-
do (21), contra o Vitória da 
Conquista/BA, às 16h, no Es-
tádio Lomanto Júnior, o Lo-
mantão, no interior baiano, o 
Dinossauro terá os retornos 
de Alisson (zagueiro) e Clei-
ton Cearense (atacante). O 
primeiro cumpriu suspensão 
automática, com o segundo 
vetado na partida anterior, 
com problemas no joelho es-
querdo. 

Rubro-negro terá três
novidades no domingo

CAMPINENSE

Líder isolado do grupo 
do Litoral da Segundona, com 
nove pontos ganhos, a Despor-
tiva Guarabira, deseja vencer 
o Sport Club Campina Grande, 
no próximo sábado, às 16h, no 
Estádio Amigão, na Serra da 
Borborema, para garantir uma 
das vagas na próxima fase da 
competição.  

Invicto e com 100% de 
aproveitamento o represen-
tante do Brejo vem de três 
vitórias consecutivas – contra 
o próprio Campina (6 a 1), Mi-
ramar de Cabedelo (3 a 0) 
e Santa Cruz de Santa Rita 
(2 a 1) – sendo a principal 
surpresa da disputa. 

Para o treinador Geraldo 
Cirino a determinação, união 
e a colaboração dos atletas, 

que estão assimilando o tra-
balho fazem a diferença para 
que as vitórias aconteçam. De 
acordo com o comandante do 
Espantalho do Brejo o grupo 
é jovem e disposto a vencer 
os desafios, contribuindo com 
o sucesso da equipe na com-
petição. “São detalhes que 
fazem a diferença em campo, 
onde os jogadores estão assi-
milando e conseguindo ven-
cer os jogos fora e dentro de 
casa”, comentou. 

Sobre a classificação an-
tecipada do time na próxima 
fase, Cirino, prefere aguardar 
o jogo na Serra da Borborema, 
alertando o grupo a necessida-
de de manter a humildade, evi-
tando o excesso de otimismo 
para os próximos jogos. 

Desportiva está a uma
vitória da classificação

SEGUNDONA

O Campeonato Paraiba-
no de Futebol Feminino de 
2012 só deverá começar em 
setembro, mas as equipes já 
estão realizando amistosos 
de preparação para a compe-
tição. No último domingo, o 
Botafogo enfrentou o Améri-
ca do Rangel, na Maravilha do 
Contorno e venceu pelo pla-
car de 2 a 1. Os gols do Belo, 
que venceu de virada, foram 
marcados por Kelly e Raíssa.

Um fato que chamou a 
atenção da diretoria do Bota-
fogo foi o grande número de 
torcedores que compareceu a 
Maravilha, além dos parentes 

das atletas. Até membros das 
torcidas organizadas, Fúria e 
TJB estiveram presentes em-
purrando o Belo para cima do 
América.

Kashima
Outro clube de João Pes-

soa que esteve em atividade 
nesse final de semana foi o 
Kashima. A equipe enfrentou o 
Juventude, de Lucena, em amis-
toso disputado em Costinha. A 
equipe do bairro do Cristo não 
encontrou dificuldades para 
aplicar uma goleada nas adver-
sárias, vencendo pelo placar 
de 7 a 0. Os gols das “Belas do 
Kashima” foram marcados por 
Ronaldinha, Taty (2), Betânia 
(2), Ladjane e Kely.

Clubes vencem jogos 
no futebol feminino
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O meia Jean Alisson jogou diante do CSA, no empate sem gols
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Série B terá 10 jogos hoje
CAMPEONATO BRASILEIRO

Todos os 20 clubes que 
integram a Série B do Campe-
onato Brasileiro de 2012 es-
tarão em campo hoje pela 11ª 
rodada da competição. Serão 
10 jogos, cinco deles progra-
mados para às 19h30. O Cri-
ciúma lidera com 25 pontos, 
seguido do Vitória-BA que 
tem 22. América-MG e Amé-
rica-RN vem logo em seguida, 
respectivamente com 22 e 20 
pontos.

A rodada será uma das 
mais disputadas, conforme 
prevê a própria Confederação 
Brasileira de Futebol, haja 
vista que todas as partidas da 
rodada serão decididas em 
um único dia, ou seja, na data 
de hoje.

O estádio Frasqueirão, 
em Natal-RN, deverá receber 
um grande público  às 21h50 
de hoje quando o ABC recebe 
o líder Criciúma-SC. Este jogo 
terá uma atenção especial da 
torcida do América-RN que 
torce para que os visitantes 
sejam derrotados. Ocorrendo 
isto, o América-RN, ganhan-
do seu jogo contra o Paraná 
Clube, fora de casa, estaria se 
aproximando ainda mais do 
topo da tabela.

O Vitória-BA, segundo 
colocado na competição joga 
em Arapiraca-AL contra o 
Asa. Torce também por um 
atropelo do Criciúma e joga 
para vencer, quando estaria 
se igualando ao número de 
pontos do atual líder.

Rodada do Brasileirão da Série A 
bate recorde de expulsões em 2012

A nona rodada, que ocor-
reu no último fim de semana, 
registrou o maior número de 
cartões vermelhos e manteve 
o Atlético-MG na ponta do 
Campeonato Brasileiro da 
Série A. Ao todo foram cinco 
expulsões em dez jogos, sendo 
três delas polêmicas. De todos 
os jogos, o mais emocionante 
foi a virada espetacular do 

Galo sobre o Figueirense, que 
deixou a equipe na liderança 
isolada com 22 pontos. Após 
estar perdendo por 3 a 1, o 
time mineiro reagiu, marcou 
três gols em 11 minutos e 
conquistou a vitória por 4 a 3, 
no Estádio Orlando Scarpelli. 
Durante a partida, Junior Ce-
sar obteve cinco roubadas de 
bolas, e o atacante Jô cometeu 

seis faltas - os dois foram 
recordistas nos respectivos 
quesitos neste fim de semana.

Enquanto houve proble-
mas com os marcadores e as 
expulsões, alguns goleiros se 
destacaram. É o caso de Denis, 
do São Paulo, que fez cinco 
defesas difíceis, com direito a 
salvar um pênalti cobrado por 
Valdivia no empate por 1 a 1 

com o Palmeiras. Teve ainda o 
sarrafo de Henrique, que deu 
um carrinho desleal em Douglas 
e recebeu o cartão vermelho. 

Quem fez bonito foram 
as torcidas de Bahia e Fla-
mengo, que compareceram 
em bom número no estádio de 
Pituaçu (29.206 torcedores) e 
assistiram à vitória do Rubro-
Negro por 2 a 1.

Corinthians negocia com 
o argentino Martínez

O argentino Juan Manuel 
Martínez chegou a São Paulo 
ontem e será apresentado 
ainda provavelmente ainda 
esta semana como novo joga-
dor do Corinthians. O ata-
cante de 26 anos atuava no 
Vélez Sarsfield, da Argentina. 

Martinez será o segundo 
estrangeiro contratado pelo 
Corinthians após a conquista 
da Copa Libertadores. Antes 
do argentino, o clube acer-
tou com o peruano Paolo 
Guerrero, que estava no 

Hamburgo da Alemanha. 
Na Argentina, Martinez 

é conhecido como “Burrito” 
pela sua semelhança com o 
ex-jogador do River Plate, 
Ariel “Burrito” Ortega. O time 
paulista deve desembolsar 
US$ 3 milhões por 50% dos 
direitos econômicos do ata-
cante argentino. Martínez e 
Guerrero fazem parte do 
pacote de reforços do Corin-
thians para o Mundial Inter-
clubes, que será disputado 
em dezembro no Japão.

O Internacional anunciou, no 
domingo, a contratação do zagueiro 
Juan. O jogador, de 33 anos, assinará por 
duas temporadas, e deve chegar hoje  
para exames médicos. Os colorados 
apostam no seu nível técnico e já estão 
vendendo a camisa do atleta, que usará 
nas costas o número 18.

“Faço um agradecimento 
especial ao Tadeu Oliveira, que não 
poupou esforços durante a negociação. 
O Juan tem um perfil excelente, dentro 
e fora de campo. É jogador de nível de 
seleção. Vai nos ajudar muito”, destacou 
o vice de futebol, Luciano Davi. O Inter 
venceu uma disputa com o Flamengo 
para ficar com o jogador.

A Série B ainda não chegou 
a sua metade. Mas Zé Carlos está 
próximo de alcançar sua meta de gols 
estipulada para a temporada. Artil-
heiro isolado da Série B, com 13 gols, o 
atacante desejou anotar 30 tentos em 
2012. Entre Estadual, Copa do Brasil e 
Série B, o artilheiro já balançou as redes 
adversárias em 27 oportunidades.

Juan é o novo 
reforço do Inter

Atacante já 
fez 27 gols

O América de Natal, que ocupa vaga no G4, enfrenta o Paraná Clube fora de casa, enquanto o Goiás joga contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas

Na Bahia, quando o Flamengo venceu os donos da casa, não faltaram explusões e conflitos com árbitros

Martínez já está em São Paulo para fechar contrato com o Timão

FOTOS: Divulgação

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 17 de julho de 2012

NACIONAL
& Mundo

Criciúma, América-MG, 
América-RN e Vitória 
estão no G-4

FOTO: Divulgação

11ª RODADA 
17/7/2012 

19h30 Boa x CRB 

19h30 ASA x Vitória 

19h30 Joinville x Ipatinga

19h30 Guarani x Goiás 

19h30 Ceará x São Caetano 

21h50 América-MG x Guara.

21h50 Avaí x Atlético-PR 

21h50 Barueri x Bragantino  

21h50 Paraná x América-RN 

21h50 ABC x Criciúma 



HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2012
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2012, que objetiva: Locação de veículos 
para transporte de estudantes/serviços administrativos junto ao gabinete do prefeito e as diversas 
secretarias deste município, conforme anexo I do edital; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório: Licitação Deserta.

Arara - PB, 02 de Julho de 2012.
JOSÉ ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO

Prefeito

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00013/2012. OBJETO: Locação de veículos para transporte 

de estudantes/serviços administrativos junto ao gabinete do prefeito e as diversas secretarias deste 
município, conforme anexo I do edital. ABERTURA: 20/06/2012 as 15:30 horas. JUSTIFICATIVA: 
Licitação Deserta. DATA: 02/07/2012.

JOSÉ ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/12

RECURSO INTERPOSTO - FASE HABILITAÇÃO
OBJETO: Execução dos serviços de construção de uma unidade de educação infantil, neste 

município. EMPRESA RECORRENTE: Poly Serv Serviços Ltda. - EPP. RAZÕES DO RECURSO: 
contra sua inabilitação no certame. A CPL comunica que em decorrência do recurso administrativo 
interposto, a data da sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será divulgada 
posteriormente, mediante publicação na imprensa oficial. Maiores informações e vistas ao processo, 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na Praça Vila do 
Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Ingá - PB, 16 de julho de 2012
ANDRESSA RAFAELA ARAÚJO NÓBREGA - Presidente da CPL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO 001/2012
A Secretaria de Saúde do Municipal de Santa Helena - PB, através de sua CPL, torna publico a 

quem possa interessar, que fará realizar as 09h30min, no dia 01 de agosto de 2012, sessão publica 
com objetivo de licitação na modalidade acima, cujo o objeto é EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE SANTA HELENA, Santa Helena/
PB, conforme especificações técnicas e projetos. 

 O Edital poderá ser obtido na sede da Secretaria, no horário de 07h00min. As 11h00min. Na 
Rua Elaine Soares Brasileiro, S/N, centro, Santa Helena -PB.

Santa Helena - PB, em 16 de julho de 2012.
José Mericiano Muniz de Lima

Presidente CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA
CNPJ (MF) Nº. 02.575.346/0001-43
EXTRATO DE CONTRATO
16/07/2012
PROCESSO Nº 13/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2012
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, DESTINADOS 

AO ASSISTENCIALISMO AO POVO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO E 
ESPECIFICADO NO ANEXO I.

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA, ESTADO DA PARAIBA, e
JOSE NERGINO SOBREIRA - ME
416.829,01(Quatrocentos e Dezesseis Mil, Oitocentos e Vinte e Nove Reais Um Centavos)
LAMERD DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
206.682,50(Duzentos e Seis Mil, Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos).
OBJETO: Contrato para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, DESTINADOS AO 

ASSISTENCIALISMO AO POVO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS 
E ESPECIFICADOS NO ANEXO I, , subordinados a COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 623.511,51 
(Seiscentos e Vinte e Três Mil, Quinhentos e Onze Reais e Cinquenta e Um Centavos), correndo a 
despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2012
SIGNATÁRIOS:

KATYENNE MACIEL SOARES EVANGELISTA  Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena,                               
                                                                                             Estado da Paraíba.
JOSE NERGINO SOBREIRA - ME.                                       Pela Contratada 

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR LTDA.                                              Pela Contratada

     
                                          

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA
CNPJ (MF) Nº. 02.575.346/0001-43

HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 13/2012, referente a Lici-

tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 06/2012 de 19 DE Junho 
de 2012, com abertura para 03 de Julho de 2012, às 10:00 horas, na sala de reunião do Fundo 
Municipal de Saúde de Santa Helena, mais precisamente à RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 
S/N, CENTRO - SANTA HELENA, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados todos 
os prazos recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos 
licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica convocado a(s) Empresas: 
JOSE NERGINO SOBREIRA - ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 63.478.895/0001-94, e INSC. EST. n.º 
068811861, estabelecida a Rua Teofilo Siqueira,564 - centro, Crato, Estado do Ceará, cujo valor 
da proposta é de R$ 416.829,01(Quatrocentos e Dezesseis Mil, Oitocentos e Vinte e Nove Reais e 
Um Centavo), LAMERD DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF n°. 10.831.701/0001-26, e INSC. EST. n.º16.161.203-2, estabelecida a Rua 
Jornalista Assis Chateaubriand, 2425 - Tambor, Campina Grande, Estado da Paraíba, cujo valor da 
proposta é de R$ 206.682,50(Duzentos e Seis Mil, Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta 
Centavos); para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos 
da Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

SANTA HELENA PB, 16 de Julho de 2012
KATYENNE MACIEL SOARES EVANGELISTA

PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA
EXTRATO DE CONTRATO

28/06/2012
PROCESSO           Nº 028/2012
INEXIGIBILIDADE N° 001/2012 
INSTRUMENTO: Contratação direta de 01 (um) de um profissional especializado na área de 

Assessoria Jurídica, na modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para prestar serviços de advocacia, 
assessoria e consultoria jurídica a este município e Uiraúna (PB), no manejo de peças jurídicas e 
administrativas, bem como pareceres e consultorias no mesmo campo normativo, tudo para o bom 
e fiel desempenho dos interesses deste município.

PARTES: Prefeitura Municipal de UIRAÚNA.
                JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES 
OBJETO: Contratação direta de 01 (um) de um profissional especializado na área de Assessoria 

Jurídica, na modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para prestar serviços de advocacia, assessoria e 
consultoria jurídica a este município e Uiraúna (PB), no manejo de peças jurídicas e administrativas, 
bem como pareceres e consultorias no mesmo campo normativo, tudo para o bom e fiel desempenho 
dos interesses deste município.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global de R$ 18.000,00 (Dezoito mil 
reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática - 3.3.90.36 - Outros Serviços de 
Terceiros  - Pessoa Físicas.

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2012.
SIGNATÁRIOS:

JOSE JAILSON FERNANES NOGUEIRA                  - Pela Prefeitura Municipal de UIRAÚNA
JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES           - Pelo CONTRATADO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO  (HOMOLOGAÇÃO)
PROCESSO           Nº 028/2012
INEXIGIBILIDADE  Nº 001/2012

O PREFEITO MUNICIPAL DE UIRAÚNA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 
legais e com fundamento no Artigo 13 e Art. 25, inc. II, § 1º da Lei Federal Nº. 9.866/93 de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores e demais normas pertinentes e,

CONSIDERANDO parecer da Procuradoria Jurídica do Município, exarado em atendimento à 
solicitação da Comissão de Licitação, para manifestar-se sobre o Processo Nº. 028/2012;

CONSIDERANDO ainda, as informações constantes no Processo em epígrafe e o mais que 
dos autos constam,

R E S O L V E:
RATIFICAR O PROCESSO Nº. 028/2012
Objeto: Contratação direta de 01 (um) de um profissional especializado na área de Assessoria 

Jurídica, para prestar serviços de advocacia, assessoria e consultoria jurídica a este município e 
Uiraúna (PB), no manejo de peças jurídicas e administrativas, bem como pareceres e consultorias 
no mesmo campo normativo, tudo para o bom e fiel desempenho dos interesses deste município.

 HOMOLOGAR em favor do Profissional Jose Airton Gonçalves de Abrantes, portador do CPF/
MF Nº 992.762.164-72, domiciliado a Rua Projetada s/n, Centro, São João do Rio do Peixe, no 
valor global R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais).       

Fonte de Recursos Próprios do Município.
Publique-se e Cumpra-se.

UIRAÚNA, Estado da Paraíba, em 28 de junho de 2012.
JOSE JAILSON FERNANES NOGUEIRA

PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL n. º 007/2012

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal de BARRA DE SÃO 
MIGUEL– PB, tornar publico aos interessados que fará realizar Licitação Pública na modalidade 
Pregão Presencial do tipo menor preço por item em sessão pública para abertura dos envelopes 
de proposta e habilitação que se realizará no dia 30 de Julho de 2012 as 11:00 Horas. Objetivo: 
Fornecimento de Refeições e Lanches, para qualquer esclarecimento ou aquisição do edital na 
sede da Prefeitura Municipal de BARRA DE SÃO MIGUEL/PB, na CPL localizado na Rua Thomaz 
de Aquino, 06 – Centro – Barra de São Miguel-PB, Fone: (83) 3358-1005 e 3358-1186.

BARRA DE SÃO MIGUEL, 16 de Julho de 2012
Wilson Lourenço de Brito

Pregoeiro Oficial

CEHAP - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CNPJ: 09.111.618/0001-01 torna 
público que recebeu a Licença Prévia de nº 002/2012 em 09/07/2012 da Coordenadoria do Meio 
Ambiente e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da PMCG para Construção da Adutora 
para abastecimento D’água no conjunto Pedro Godim II e outos. Campina Grande/PB.

“Regina Edna Batista Fernandes, torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Licença 2012-003776/TEC/LO-3246, para Regina Edna Batista 
Fernandes – ME (Panificadora Ramalho), CNPJ  08.675.119/0001-76, situada a Rua Francisco 
Batista, 37, Centro, Aparecida-PB, CEP 58823-000.”

O Sr. Paulo Walter Lisboa, torna público que requereu a SUDEMA- Superintendência de Adminis-
tração e Meio Ambiente, a licença ambiental para publicidade volante eleitoral, na cidade de São 
Bento-Paraíba.

O Sr. Elivaldino Clementino Dantas, torna público que requereu a SUDEMA- Superintendência de 
Administração e Meio Ambiente, a licença ambiental para publicidade volante eleitoral, na cidade 
de São Bento-Paraíba.

O Sra. Maria de Fatima Costa, torna público que requereu a SUDEMA- Superintendência de 
Administração e Meio Ambiente, a licença ambiental para publicidade volante eleitoral, na cidade 
de São Bento-Paraíba.

O Sr. Francisco Ribeiro da Silva Souza, torna público que requereu a SUDEMA- Superintendência 
de Administração e Meio Ambiente, a licença ambiental para publicidade volante eleitoral, na cidade 
de São Bento-Paraíba.

O Sr. João Amaro da Silva, torna público que requereu a SUDEMA- Superintendência de Admi-
nistração e Meio Ambiente, a licença ambiental para publicidade volante eleitoral, na cidade de 
São Bento-Paraíba.

TECMAR TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF 01.610.798/0021-08, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Operação para a 
atividade de: Depósito de Armazenagem e distribuição de cargas não perigosas, situado à Rodovia 
BR-101, rua Martinho Lutero, QD 153, Lt 1262, Jardim Veneza, João Pessoa/PB. Processo nº2012-
003857/TEC/LO-3269.

 R&V CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - CNPJ/CPF Nº 12.496.032/0001-09 Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1812-2012 em João Pessoa, 12 de julho 2012 - Prazo: 1457 dias. Para a atividade de: 
Edificação Multifamiliar, composto de 02(dois) pavimentos com 04 (quatro) unidades habitacionais, 
dotada de sistema de esgotamento sanitário composto por fossa séptica e sumidouro cilíndrico. 
Na(o) - RUA EDSON DOS SANTOS FAUSTINO, ST 57, QD 253,LT 291-LOT. NOVO MILENIO 
Município: JOÃO PESSOA- UF: PB. PROCESSO: 2012-003757/TEC/LO-3242.

DI LORENZO SERPA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ/CPF: 14.385.537/0001-
21 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação nº 1811/2012 em João Pessoa, 12 de julho de 2012 - Prazo: 177 dias. Para 
a atividade de: Edificação residencial multifamiliar com 05(cinco) unidades habitacionais dotada de 
sistema de esgotamento sanitário composto por fossa séptica e sumidouro. Na(o) - R. FRANCISCO 
LAURIANO DA SILVA, QD 025, LT 347, CIDADE DOS COLIBRIS -Município: JOÃO PESSOA/PB. 
Processo: 2012-003760/TEC/LI-1538.

LUCIANO DE SOUZA CABRAL - CPF Nº 788.842.684-00, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental, para Publicidade 
de Volante em todo Estado da Paraíba, situado a Rua Coronel João Gadelha de Melo 133 Tambay 
- Bayeux - PB. Processo: 2012-003845/TEC/AA-0268.

JOSILENE FREITAS DA SILVA - CPF Nº 021.086.514-89, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiental, a Autorização Ambiental, para Publicidade 
Volante em Veículo Caminhão Placa MNZ 2861 em todo Estado da Paraíba, situado a Rua Coronel 
João Gadelha de Melo - 133 - Tambay - Bayeux - PB. Processo: 2012-003847/TEC/AA-0270.

ISABEL DE LISANDRA DOS SANTOS ALVES - CPF Nº 930-612.694-87, torna público que reque-
reu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental, 
para Propaganda Volante, Veículo Caminhão Placa IAI 7984 em todo Estado da Paraíba, situado 
a Rua Antônio Caetano Sorrentino, Nº 61 Brisamar - João Pessoa - PB. Processo: 2012-003846/
TEC/AA-0269.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - CNPJ/CPF Nº 08.865.636/0001-08, torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 
1285/2012 em João pessoa, 24 de maio de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Reforma e 
ampliação do campo de futebol, na Rua Do Campo S/N Município: AROEIRAS - UF: PB. Processo: 
2012-000774/TEC/LP-0549.

AMADEU GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF Nº 365.229.884.53, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental, para Publicidade 
Volante em todo Estado da Paraíba, situado a Av. Pombal nº 216 - Manaira - João Pessoa - PB.

TECHNE ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação, para 
Edificação Multifamiliar com 74 Unidades Habitacionais AC - 5.381.28m², situado a Rua Conj. José 
Miranda de Araújo QD 64 - Lote 128 - Jardim Oceania - Bessa - João Pessoa - PB.

VIAÇÃO SÃO JORGE LTDA - CNPJ/CPF Nº 09.609.595/0001-51, torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração nº 1500/2012 
em João Pessoa, 13 de junho de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Implantação do Piso 
em Cincreto Caixas Separadoras, Canaletas de Drenagem e Sistema de Tratamentos de Efluentes, 
na Av. Industrial Luiz Carlos Crispim Pimentel - Nº 79 Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 
2011-006245/TEC/LA-0109.

VIAÇÃO SÃO JORGE LTDA - CNPJ/CPF Nº 09.609.595/0001-51, torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1501/2012 
em João Pessoa, 13 de Junho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Posto de Auto Abas-
tecimento próprio - óleo diesel, na Av. Industrial Luiz Carlos Crispim Pimentel - Nº 79 Município: 
João Pessoa - UF: PB. Processo: 2011-006002/TEC/LO-1897.

MARCOS DOMINGOS DA SILVA - ME - CNPJ/CPF Nº 02.225.776/0001-35, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambienta, emitiu a Licença de Operação nº 
1539/2012 em João Pessoa, 19 de junho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio 
varejista de combustíveis (gasolina, álcool e diesel) e vendas de lubrificantes, na Rua Presidente 
João Pessoa Nº 82 Município: JACARAU - UF: PB. Processo: 2011-003883/TEC/LO-1277.

F8- CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ Nº 13.214.971/0001-86, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Instalação, para Edificação Multifamiliar com 16 Unidades Habitacionais - AC: 906.04m², situado 
a Rua Manoel Geremias de Albuquerque- José Américo (Cidade dos Colibris) - João Pessoa - PB. 
Processo: 2012-003801/TEC/LI-1541.

JOSE EMIDIO MOREIRA NETO - CPF Nº 236.394.744-49, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia, Edificação Multifamiliar 
e Comércio de Material e Construção - AC: 1.157.87m², situado a Rua Projetada no Loteamento 
Alvorada Tropical - João Paulo II - João Pessoa - PB. Processo: 2012-003863/TEC/LP-0927.

MASSAI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ Nº 01.295.921/0001-91, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização 
para a Licença Prévia, para o Empreendimento Spazio Di Veneza, situado a Av. João Vieira Carneiro, 
S/N - Pedro Gondim - João Pessoa - PB. Processo nº 2012-003873/TEC/LP-0929.

25A UNIÃO 
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A Polícia Civil  da 
Paraíba, por meio do Grupo 
de Operações Especiais (GOE), 
apreendeu, na tarde de ontem, 
aproximadamente R$ 5 mil em 
cédulas falsas. O dinheiro foi 
remetido de Curitiba (PR) na 
última sexta-feira (13) e en-
tregue via Sedex no Bairro dos 
Ipês, em João Pessoa. 

Fernanda Fredrich, 25 
anos, foi presa em flagrante e 
vai ser encaminhada à Polícia 
Federal, a quem compete esse 
tipo de crime. O dinheiro fal-
so, depois de passar por pe-
rícia, vai ser encaminhado ao 
Banco Central, responsável 
pela destruição das cédulas. 

Na última sexta-feira, 
dia 13, depois de receber 
denúncias pelo número 197, 
a polícia prendeu um homem 
em flagrante em Santa Rita 
com cerca de meio quilo de 
maconha e R$ 500 em no-
tas falsas. “Com essa prisão 
conseguimos chegar à desti-

apreendidos R$ 5 mil em cédulas falsas
entregues pelos Correios

natária dessa grande quanti-
dade de dinheiro”, comentou 
o delegado adjunto do GOE, 
Thiago Sandes. 

O delegado titular do 
Grupo de Operações, Rodolfo 
Santa Cruz, afirmou que há 
indícios de que seja a segun-
da vez que a acusada recebe 
dinheiro falso pelos Correios. 
Apesar do flagrante, Fernan-
da nega ser a dona do dinhei-
ro. Ela afirmou que recebeu a 
correspondência sem saber o 
que tinha na caixa.

O dinheiro falso dis-
tribuído na Paraíba pode 
estar relacionado à ação de 
uma dupla presa pela Polícia 
Federal no último dia 12 com 
R$ 682 mil em dinheiro falso, 
a maior apreensão desse tipo 
de falsificação da história do 
país, segundo a PF. 

Segundo as investi-
gações, o dinheiro falso es-
taria sendo distribuído em 
vários estados brasileiros. “O 
destinatário pagava em din-
heiro verdadeiro metade do 
valor recebido em notas fal-
sas”, comentou Sandes.   

O dinheiro foi remetido de Curitiba 
(PR) na sexta-feira e entregue via 
Sedex no Bairro dos Ipês, em JP. 

Homem que engravidou 
afilhada de 11 anos é preso

nA pArAÍBA

Um total de R$ 1.046.350,00 foi 
arrecadado durante o 2º leilão judi-
cial unificado de 2012, realizado pela 
Justiça Federal na Paraíba e encerrado 
ontem, no auditório da sede, em João 
Pessoa, e por videoconferência nas Sub-
seções Judiciárias. 

Entre os bens arrematados, o des-
taque ficou por conta da aquisição de 
uma loja na Avenida Epitácio Pessoa e 
parte de terreno arrematados por R$ 
475 mil reais, relativos a processo de 
execução fiscal que tramita na 5ª Vara 
Federal, em João Pessoa.

Além desse bem, foram vendidos 
três lotes de terreno, dois prédios, uma 
granja, dois apartamentos, três televi-
sores, uma empilhadeira e quatro ve-
ículos, sendo três deles da linha Ford, 
além de um veículo Honda Civic 2002, 
arrematado por R$ 10 mil e R$ 750. 

Dois lotes de terreno localizados na 
Praia de Tambaú, referentes a processo 
da 5ª Vara da capital, foram arremata-
dos por interessado que se encontrava 
em Campina Grande, através de video-
conferência, previsto no Projeto Leilão 
Eficaz.

A segunda edição do Leilão Eficaz 
2012 reuniu bens relacionados a pro-
cessos em tramitação nas 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 
6ª, 8ª 10ª e 11ª varas federais do Esta-
do, com participação de arrematantes 
- de modo simultâneo - nos auditórios 
da instituição em João Pessoa, Campina 
Grande, Sousa e Monteiro, sendo ainda 
permitida a apresentação de lances vir-
tuais. 

O cronograma anual do Leilão Efi-
caz prevê o próximo evento para os dias 
16 e 26 de outubro próximos, último lei-
lão deste ano. 

Leilão Eficaz da Justiça Federal 
arrecada mais de R$ 1 milhão 

Portal dos 
Movimentos 
Sociais tem 
120 mil acessos 

Idealizado para ser o 
porta-voz dos Movimentos 
Sociais na internet, o por-
tal www.movsocial.org vem 
cumprindo o seu papel. Le-
vantamento realizado pela 
coordenação do Centro de 
Apoio às Atividades Popu-
lares (CAAP) revela que nos 
primeiros seis meses de 
2012, o portal teve mais de 
120 mil acessos de internau-
tas de todo o Brasil. Neste 
período foram postadas 
mais de 619 matérias dos 
mais variados assuntos liga-
dos aos movimentos sociais 
de todo o país. Os números 
foram comemorados pelo co-
ordenador do MovSocial, sin-
dicalista Arimatéia França.

Ele informa que o portal 
foi lançado há pouco mais de 
um ano (junho de 2011) com 
o objetivo definido de ser um 
instrumento para os segmen-
tos à margem dos principais 
meios de comunicação do 
país. “Diariamente postamos 
matérias que o trabalhador, 
o servidor público e mesmo 
o cidadão comum não lê em 
jornais e portais de notícias, 
ou mesmo na televisão. No 
nosso portal há o compro-
misso de postarmos temas 
de interesse dos segmentos 
marginalizados e mesmo es-
tigmatizados. Recebemos o 
texto, revisamos e alimenta-
mos o conteúdo”, revela.

A Polícia Civil da Par-
aíba prendeu, na manhã 
de ontem, Roberto Braz da 
Silva, 43 anos, acusado de 
ter abusado sexualmente da 
própria afilhada, no municí-
pio de Araçagi, localizado na 
região de Guarabira. No mês 
passado, os pais da menina 
de 11 anos descobriram que 
ela estava grávida de sete 
meses. Em depoimento, a cri-
ança afirmou que os abusos 

começaram a acontecer em 
novembro do ano passado. 

Diagnosticada a gravi-
dez, a família procurou a 
polícia. Roberto Braz chegou 
a fugir, mas, sem saber que a 
polícia já tinha um mandado 
de prisão contra ele, com-
pareceu à delegacia nesta 
manhã para prestar esclare-
cimentos, sendo preso e en-
caminhado ao Presídio Re-
gional de Guarabira.

PM investiga arrombamento 
de posto policial na Capital

A Polícia Militar está 
realizando levantamento para 
identificar o responsável pelo 
arrombamento da porta da 
Unidade de Polícia Solidária 
- UPS, no Bairro São José, em 
João Pessoa. O tenente Se-
bastião, que estava de serviço 
no Distrito Integrado de Polícia 
- Disp, esteve na UPS consta-
tando que apenas houve o ar-

rombamento da porta do posto 
policial, descartando o furto, 
como havia sido anunciando 
pela imprensa. 

O que aconteceu, informou 
o major Gilberto, é que os poli-
ciais que estavam de plantão 
na Unidade de Polícia Solidária 
deram uma rápida saída para 
atender uma ocorrência nas 
proximidades do Forrock onde 

estava ocorrendo um grande 
show e, no retorno encont-
raram a porta arrombada.

A Unidade de Polícia 
Solidária do São José foi inau-
gurada em janeiro, mas desde 
dezembro do ano passado esta-
va funcionando, na Rua Edmun-
do Filho, principal do bairro e 
é subordinada ao Distrito Inte-
grado de Polícia, em Manaíra.



N E G Ó C I O
Vendo área com 170m2 com uma casa e três kitnets. Terreno de esquina 

com a Epitácio Pessoa. Valor: R$400.000,00. 
Tratar com Russo - 8809-4872

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

1º O F I C I O   D E   P R O T E S T O
 E D I T A L

Responsavel.: ANA CRISTINA DUARTE
CPF/CNPJ: 486818734-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 60,00
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL BOM JESUS I
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035034
Responsavel.: ANGELINA MARCELINA PEDRO DA 
SILVA
CPF/CNPJ: 467617484-53
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$500,00
Cedente: PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE LTDA ME
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034872
Responsavel.: ARY LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ: 659356084-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.500,00
Cedente: DIMENSIONAL CONSTRUCOES LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035804
Responsavel.: BR PROTENSAO LTDA
CPF/CNPJ: 012375411/0001-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$150,00
Cedente: CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL L
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035043
Responsavel.: DANIELLA FERNANDA DA COSTA 
SOARES
CPF/CNPJ: 025877594-71
Titulo: DUP VEN MER IND  R$928,00
Cedente: G M ENGENHARIA LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035626
Responsavel.: EMANUEL COLAGENS INDUSTRIAIS L
CPF/CNPJ: 009381999/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$673,40
Cedente: MILLENIUM PROD PROM LTDA ME
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036506
Responsavel.: GIRLENE CLAUDIA DE LIMA SILVA
CPF/CNPJ: 038765134-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,40
Cedente: MULTIPEL COM LTDA ME
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036327
Responsavel.: GOD LIFE COMERCIO E REPRESENT 
LTDA
CPF/CNPJ: 005964245/0001-52
Titulo: DUP VEN MER IND  R$333,20
Cedente: CARIRI FACTORING COMERCIAL LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036310
Responsavel.: EURENIR MARTINS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 607338705-97
Titulo: CED CRE BAN IND  R$18.988,86
Cedente: CARDOSO E CORREIA ADVOGADOS 
ASSOCIA
Apresentante: CARDOSO E CORREIA ADVOGADOS 
ASSOCIA
Protocolo: 2012 - 035991
Responsavel.: EDILSA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 
ALVES
CPF/CNPJ: 004661335/0001-01
Titulo: DUP VEN MER IND  R$306,70
Cedente: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034644
Responsavel.: JOAO EDSON PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 030947524-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 60,00
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL BOM JESUS I
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035035
Responsavel.: JOILMA MARTINS PESSOA
CPF/CNPJ: 069900314-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$159,52
Cedente: KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 

JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035493
Responsavel.: JOILMA MARTINS PESSOA
CPF/CNPJ: 069900314-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$464,08
Cedente: KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035525
Responsavel.: JOSE ARNALDO DA SILVA SOUZA
CPF/CNPJ: 928499384-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$506,44
Cedente: AG COMERCIO DE PRODUTOS EM 
GERAL LT
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035615
Responsavel.: JOSE PATRICIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 012969269/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$386,96
Cedente: EUROFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034063
Responsavel.: JOSE VACKSON DE MAGALHAES 
SIMAO
CPF/CNPJ: 057431294-36
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$ 62,00
Cedente: FOUR TIME DO BRASIL LTDA
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034843
Responsavel.: JOSILENE DOS SANTOS FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 068022074-78
Titulo: DUP VEN MER IND  R$113,52
Cedente: ANA PAULA ROSA DA SILVA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036466
Responsavel.: MAURICIO VICENTE
CPF/CNPJ: 790121084-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 60,00
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL BOM JESUS I
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035033
Responsavel.: NEW LOOK OTICAS LTDA
CPF/CNPJ: 012110729/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$395,26
Cedente: OPTOTAL HOYA S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035634
Responsavel.: OTACILIO ALVES DE MEDEIROS NETO
CPF/CNPJ: 059758744-24
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.660,00
Cedente: CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036443
Responsavel.: PAULO JAIRO QUERINO DO NAS-
CIMENTO
CPF/CNPJ: 930855084-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 80,00
Cedente: RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034910
Responsavel.: RIVIANE FORMAIGA NUNES DE 
ARAUJO
CPF/CNPJ: 010103864-09
Titulo: DUP PRES SER IN  R$116,88
Cedente: DAIANA APARECIDA PLACITELI
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035038
Responsavel.: TL VITAL - ME
CPF/CNPJ: 003973810/0001-12
Titulo: DUP VENDA MERCR$208,25
Cedente: POLIMASSA ARGAMASSAS LTDA
Apresentante: POLIMASSA ARGAMASSAS LTDA
Protocolo: 2012 - 034588

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,  17/07/2012
Bel. GERMANO CARVALHO 

TOSCANO DE BRITO
- Titular -

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 159/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Registro de preços para aquisição de uniformes, camisa, conjunto de passeio masculino/ feminino 
conjunto operacional, conjunto guarda vidas e de educação física, destinado ao Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado da Paraiba - CBMPB, 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 - 12-00751-6
João pessoa, 16 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
 

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 059/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 01/08/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de cartucho de toner, toner compatível e kit de manutenção, 
destinado a Secretaria de Estado da Receita - SER, 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 - 12-00927-2
João pessoa, 16 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº179/2012
 O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 06/08/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de material de expediente, destinado a Policia Militar do Estado da Paraiba - PMPB, 
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 - 12-00926-4
João pessoa, 16 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA 2° CHAMADA 
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 185/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a primeira chamada foi DESERTA, para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a 
sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas altera-
ções, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João 
da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no 
dia 31/07/2012 às 090:00 horas para:

Aquisição de material de consumo (combustível), destinado a Fundação de Ação Comunitária 
- FAC, 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 - 12-00850-5
João pessoa, 16 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº200/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 07/08/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinado a Fundação de Desenvol-
vimento da Criança e do Adolescente “Alice de Almeida” - FUNDAC, 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 - 12-00957-9
João pessoa, 16 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 197/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 01/08/2012 às 14:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de polpa de frutas, destinado a Secretaria de Estado da 
Saúde - SES/PB e Hemocentro de Campina Grande, 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 - 12-00949-6
João pessoa, 16 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº206/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 06/08/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de condicionador de ar, destinado aos Diversos Orgãos, 
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 - 12-00954-5
João pessoa, 16 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº203/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 30/07/2012 às 14:30 horas para:

Registro de preços para aquisição de farinha de trigo, pré - mistura para pão francês e fermento 
biológico, destinado ao Complexo de Pediatria Arlinda Marques - CPAM, 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 - 12-00909-0
João pessoa, 16 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

REGISTRO CGE N°12-00951-0, De, 13.06.2012
AVISO  DE  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº 001/2012

A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70, com sede 
na Rua Eurípedes Tavares, 210 Tambiá, João Pessoa - PB, através de sua Pregoeira, torna ao 
conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012, com base na Lei Fe-
deral Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decreto Estadual nº 24.649/03 e Lei Federal nº 
8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Aquisição de Material Permanente (veículos e quadriciclo), destinados ao 
PAC-2010.

LOCAL, DIA E HORA: O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação 
serão realizados no dia 31 de julho de 2012, às 14:00 horas, na Sede da EMEPA.

RECURSOS: O pagamento desses materiais se dará com recursos do Convênio Federal EM-
BRAPAxEMEPA nº 10200.10/0234-0-PAC-2010.

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida na Sede da EMEPA, de segunda à sexta-
-feira, no horário das 08 às 12 e das 14 às 18 horas ou obtida pela internet no site: www.emepa.
org.br. Maiores informações pelo fone 3218-5503/5476/5478.

João Pessoa, 16 de julho de 2012.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO MILITAR DO NORDESTE
1o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

(1 o Grupamento de Engenharia / 1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nr 27/2012
OBJETO: Seleção de empresas, mediante pregão eletrônico, para registro de preços para a 

contratação de empresa para fornecimento Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP 50/70), Asfalto 
Diluído de Petróleo (CM 30) e Emulsão asfáltica (RR 2C), para as obras de construção do Aero-
porto Internacional da Grande Natal, localizado em São Gonçalo do Amarante, e para as obras de 
duplicação da BR-101/NE, (lotes 1/RN, 5/PB, 6/PE e 02/SE) visando a atender às necessidades 
dos Batalhões de Engenharia de Construção (BEC), Unidades Subordinadas ao 1º Grupamento 
de Engenharia, segundo as condições previstas no Edital e especificações constantes do Termo 
de Referência, Anexo A.

FORNECIMENTO (GRATUITO) DE EDITAL E INFORMAÇÕES: a partir das 09:00 horas do dia 
16/07/2012, no sitio www.comprasnet.gov.br ou no 1º Grupamento de Engenharia, situado à Av. 
Pres. Epitácio Pessoa, 2.205 - Tambauzinho - João Pessoa/PB. ABERTURA DA SESSÃO: às 10:00 
horas (horário de Brasília) do dia 26/07/2012,  no sítio www.comprasnet.gov.br. 

João Pessoa-PB, 16 de julho de 2012.
DOMINGOS SÁVIO DIAS BRAGA - Cel 

Ordenador de Despesas

HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E O SEU PREGOEIRO

CNPJ 09.112.236/0001-94
Aviso de Pregão Presencial n°005/2012
O Hospital Napoleão Laureano, através de seu Pregoeiro e da sua Comissão Permanente de 

Licitação, convida a quem possa interessar que, será regido pela Lei federal nº 10.520, nos termos 
da Lei n°8.666/93 e suas alterações, realizará no dia 30/07/2012, às 09h00min h (horário local), 
na sala do Centro de Estudos do Hospital Napoleão Laureano, localizado à Av. Cap. José Pessoa, 
n°1140, bairro Jaguaribe, João Pessoa PB, tel.(83)3015.6303, o Pregão Presencial do tipo menor 
preço n°005/2012, destinado a aquisição de equipamentos para o serviço de Unidade de Terapia 
Intensiva do Hospital Napoleão Laureano, de acordo com as especificações contidas no respectivo 
edital e seus anexos.

João Pessoa, 17/07/2012.
Rodrigo Tarso Andrade de Moura

Pregoeiro
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E O SEU PREGOEIRO

CNPJ 09.112.236/0001-94
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDCAÇÃO DO PREGÃO PRECENSIAL n°004/2012
O Hospital Napoleão Laureano, através de seu Pregoeiro e da sua Comissão Permanente de 

Licitação, torna pública a homologação e adjudicação do resultado pregão 004/2012, para aquisição 
de material médico hospitalar para o serviço de farmácia do Hospital Napoleão Laureano, realizado 
no dia 12/07/2012, às 9:00 h (horário local), na sala do Centro de Estudos do Hospital Napoleão 
Laureano, localizado à Av. Cap. José Pessoa, n°1140, bairro Jaguaribe, João Pessoa PB. Homologo 
o procedimento licitatório e Adjudico seu objeto: TDL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - R$ 
275.000,00. Ficam desde já convidados os representantes das empresas acima mencionadas a 
comparecerem a este hospital para assinatura do contrato.

João Pessoa, 16/07/2012.
Rodrigo Tarso Andrade de Moura

Pregoeiro
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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 MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
AVISO DE LICITAÇÃO

LEILÃO  Nº 002/2012
A Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes, através de sua Comissão Permanente de 

Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade LEILÃO 
Nº 002/2012, não compareceu nenhum interessado, sendo considerada como licitação DESERTA. 

Santana dos Garrotes - PB, 13 de Julho de 2012.
Gualba Geane Lopes Bido

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato prestação de serviços, de acordo com o processo de Inexigibilidade 
nº  008/2012, na forma do inciso III do Art. 25 da Lei 8.666/93  e  alterações.

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes - PB.
CONTRATADO:  Marcos Produções Ltda - ME.
OBJETO: Contratação de bandas para a realização das festividades da Padroeira Senhora 

Santana, nos dias 20 e 21 de julho do corrente ano. 
VALOR GLOBAL R$:  50.000,00 (cinqüenta mil reais).
PRAZO: 31.12.2012.

Santana dos Garrotes-  PB, 16  de  Julho  de 2012
Jose Alencar Lima  -  Prefeito

PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, no uso de suas atribuições 
legais, e de conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizadas pela 
Leis nº  8.883/94 de 08/06/94 e 9.948 de 27/05/98, com base nas informações constantes no 
presente processo e considerando que foram observados os prazos legais e recursais, conforme 
consta no processo, nos termos do art. 43, inciso VI, do citado diploma legal e de acordo com o 
relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o presente processo licitatório, 
os licitantes vencedores, conforme encaminhamento da comissão permanente de Licitação, em 
conseqüência ADJUDICO o seu objeto, para aquisição de equipamentos destinados ao NASF e 
ADJUDICO o seu objeto às empresas: A empresa MERYELLE D’ MEDEIROS BATISTA-ME - CNPJ 
Nº 05.843.739/0001-89, com o valor global de R$ 10.273,00 (dez mil, duzentos e setenta e três 
reais), a empresa ANTONIO NETO SOARES GALDINO - CNPJ Nº 02.914.998/0001-65, com o valor 
global de R$ 4.097,00 (quatro mil e noventa e sete reais) a empresa PANORAMA COMÉRCIO DE 
PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ Nº 02.914.998/0001-65,  com o valor 
global de R$ 17.381,00 (dezessete mil, trezentos e oitenta e um reais), conforme carta proposta, 
autorizando a emissão da nota de empenho e em conseqüência fica convocado os licitantes acima, 
para assinatura de Termo Contratual, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob 
as penalidades da Lei.

 Santana dos Garrotes - PB,  16 de Julho de 2012.
José Alencar Lima

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
TERMO DE RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 008/2012
Nos termos dos elementos constantes da respectiva exposição de motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 008/2012, 
RATIFICO e HOMOLOGO o Parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Munici-
pal de SANTANA DOS GARROTES, no processo nº 008/2012, embasado no art. 25, III da Lei nº 
8.666/93, para contratação de empresa idônea: MARCOS PRODUÇÕES LTDA - ME, detentora de 
exclusividade apresentação artísticas da BANDA CAVALO DE PAU, BANDA CALANGO ACESO e 
OSQUESTRA SUPER O’HARA, para realização das festividades com a Festa da Padroeira Senhora 
Santana, nos dias 20 e 21 de julho de 2012,  pelo valor global de 50.000,00 (cinqüenta mil reais).  

Santana dos Garrotes, 16 de Julho de 2012.
Jose Alencar Lima 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2012
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte 

e tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos dos Serviços de 
Saúde (RSS), conforme termo de referência do edital. Data e Local: às 08:30 horas do dia 27 de Julho 
de 2012, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Domingos de Oliveira, 55 – Centro - São Francisco 
– PB. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São Francisco - PB, 16 de Julho de 2012
FRANCISCO LOPES DE LIMA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00045/2012
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de manutenção preventiva e cor-

retiva, bem como a reposição de peças e componentes dos aparelhos de refrigeração pertencentes 
ao município de São Francisco. Data e Local: às 08:30 horas do dia 30 de Julho de 2012, na sala de 
Reuniões da CPL, Rua José Domingos de Oliveira, 55 – Centro - São Francisco – PB. Informações: 
no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São Francisco - PB, 16 de Julho de 2012
FRANCISCO LOPES DE LIMA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00046/2012
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de materiais para manutenção sistemas 

de abastecimento de água do município. Data e Local: às 09:30 horas do dia 30 de Julho de 2012, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua José Domingos de Oliveira, 55 – Centro - São Francisco – PB. 
Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São Francisco - PB, 16 de Julho de 2012
FRANCISCO LOPES DE LIMA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2012
Objeto: Contratação de serviços de consultas, exames e procedimentos médicos especializa-

dos, destinados a manutenção da Secretaria de Saúde do Município de São Domingos. Data e 
Local: às 08:30 horas do dia 31 de Julho de 2012, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetada, 
S/N – Centro - São Domingos – PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

São Domingos - PB, 16 de Julho de 2012.
Eudes Leite de Sá Junior.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2012
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de pães, bolos e biscoitos, destinados a 

manutenção das atividades de diversos programas do município de São Domingos. Data e Local: 
às 09:30 horas do dia 31 de Julho de 2012, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetada, S/N – 
Centro - São Domingos – PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

São Domingos - PB, 16 de Julho de 2012.
Eudes Leite de Sá Junior.

Pregoeiro.

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pilar

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
 AO CONTRATO Nº 025/2012
CONTRATO Nº 025/2012
CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR 
CONTRATADO: CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA
Nº DO TERMO: 01/2012
OBJETO DO ADITIVO: Alterar a Clausula Quinta -Reduzir, ao valor do contrato original o valor de 

R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), correspondente ao preço global do produto, ora reduzido. 
Em decorrência dessa alteração, da Cláusula Quinta, do Contrato de aquisição, o valor global do 
Contrato passará a ser de R$ 426.000,00 (quatrocentos e vinte e seis mil reais).

Pilar- PB, 06 de julho de 2012
Virginia Maria Peixoto Velloso Borges

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
DAS ESTRADAS VICINAIS E ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2012. DOTAÇÃO: Recursos Próprios, CIDE, 
FUNDO ESPECIAL, do Município de Baía da Traição: 06.00 - 26.782.0026.2036 - 3.3.90.39.01 - 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2012. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Baia da Traição e: CT Nº 00122/2012 - 29.06.12 
- CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA - CNPJ: 10.896.578/0001-21 - VALOR CONTRATADO: 
R$ 149.776,00 (Cento e Quarenta e Nove Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais).

JOSÉ ALBERTO DIAS FREIRE - Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 097/2012/SEDUC/PMCG
O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas 

pelo Chefe Maior do Poder Executivo Municipal, comunica aos interessados que a realização do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012/SEDUC/PMCG, do tipo “Menor Preço Global por Lote”, tendo 
como objeto à AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 
que seria realizado no dia 19 de Julho de 2012, às 09h00min, fica adiado por razões de ordem 
Técnico-administrativas para ocorrer noutra oportunidade a ser definida pela Secretaria de Educação.

Campina Grande, 16 de Julho de 2012.
Rodrigo Augusto Moura Miranda

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 001/2012

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Concorrência nº 00001/2012, que objetiva: executar 
serviços de construção da segunda Etapa do Esgotamento Sanitário deste município, conforme 
convênio TC/PAC 0345; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R$ 5.540.354,41. Fica desde já 
convidado o representante legal da empresa vencedora para a assinatura do contrato objeto da 
presente licitação, no prazo máximo de 05 dias a contar da publicação desta, em conformidade 
com o subitem 15.1 do edital da presente licitação.

Arara - PB, 16 de Julho de 2012.
JOSÉ ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Julho de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Realização dos seguintes Cursos: mon-
tagem e manutenção de computadores, serigrafia, corte e costura, confeitaria (bolos,. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 060/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (083) 3369-1037.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 11:00 horas do dia 30 de Julho de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada de Combustíveis, 
Lubrificantes, Filtro de Óleo, para abastecer a frota de veículos pertencentes e/ou. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 060/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (083) 3369-1037.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 14:00 horas do dia 30 de Julho de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços profissionais 
para realizar ultra-sonografia, cujo objetivo é atender aos pacientes deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 060/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (083) 3369-1037.

Arara - PB, 16 de Julho de 2012.
JANILSON TRINDADE PAULINO 

Pregoeiro Oficial

João Pessoa > Paraíba > TERÇA-FEIRA, 17 de julho de 2012Publicidade
26 A UNIÃO 


	Pagina 1
	PAG  2
	Pagina 3
	Pagina 4
	1ª Parte 17-07-12
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	PAGINA 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pag 14
	PAG 15
	PAGINA 16
	POLÍTICAS  17
	POLÍTICAS  18
	POLÍTICAS  19
	POLÍTICAS  20
	PAG 21
	PAG 22
	PAG 23
	PAG 24

	pagina 25
	Pagina 26

