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Salário mínimo deve subir 
para R$ 667 no próximo ano

A Comissão Mista do Or-
çamento aprovou o projeto 
da LDO que prevê para ja-
neiro de 2013 salário míni-
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clima & tempo
Sertão

30   Máx.
24o  Mín.

32o   Máx.
19o  Mín.

34   Máx.
21o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Nublado com 
chuvas ocasionais

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,021 (compra) R$ 2,022 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,9560  (compra) R$ 2,090 (venda)
EURO   R$ 2,484 (compra) R$ 2,486  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

 

TRE recebeu 24 pedidos de 
impugnação de candidaturas

eleIções 2012
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Marés Hora Altura

Fonte: Marinha do Brasil

AlTA

AlTA

03h45

16h09

2.3m

2.2m

baixa

baixa

22h04

09h58

0.4m

0.3m

Novo partido, que nasce com oito deputados, pode 
se transformar na maior bancada da PB. PÁGInA 18

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Assembleia Legislativa
fica sob o comando do PEN

Viviane Machado 
mostra como o 
diálogo é usado 
para prevenir a Aids

entrevista
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O menor valor cobra-
do pelo litro da gasolina 
na Capital caiu 4,02%, 
passando de R$ 2,49 para 
R$ 2,39, segundo uma 
pesquisa divulgada pelo 
Procon-JP. O produto so-
freu redução em 75 pos-
tos. PÁGInA 25

Preço da gasolina 
cai 4,02% e litro 
pode ser achado 
a R$ 2,39 em JP 

PeSquiSa

Serviço Florestal realiza treinamento em JP sobre produção de mudas PÁGInA 25

l estação da Moda apresenta coleção inspirada no Parque solon de lucena

l Tintin Cineclube exibe hoje filmes sobre encontros e desencontros do amor

l UFCG inscreve até o dia 27 para o programa de Pós-Graduação em engenharia Química

l Programação da semana da Agricultura começa na próxima segunda-feira na Capital

FOTO: evandro Pereira

mo de R$ 667,75, um reajus-
te de 7,35%. O texto agora 
será votado em plenário no 
Congresso. PÁGInA 19

Revitalização do restante do Mercado Central deve ser concluída até o fim do ano  PÁGInA 13

lázaro Ramos vai estrelar o 
novo filme de sérgio Machado

Ator e diretor elpídio Navarro 
morre aos 75 anos na Capital

PÁGInA 8

PÁGInA 5
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Domingos Sávio

Se o bom-senso prevalecesse entre 
os seres humanos, óbvio que não se pre-
cisaria de tantas leis. As normas são fei-
tas para isso mesmo, disciplinar a vida 
em sociedade, colocando a espécie no 
caminho evolutivo do que se convencio-
nou chamar civilização, como antônimo 
de barbárie.

Um exemplo de bom-senso acaba de 
ser dado pelas lideranças dos partidos 
que disputam as eleições majoritárias 
deste ano, em João Pessoa, ao decidirem 
suspender a realização de carretas pelas ruas 
e avenidas da cidade, limitando-se a mani-
festações mais simples, como passeios 
ciclísticos.

Não poderia ser diferente. No caos 
em que se transformou o trânsito da 
Capital paraibana, a realização de car-
reatas causaria tantos transtornos, com 
grandes possibilidades de brigas e co-
lossais engarrafamentos, que os resulta-
dos em termos eleitorais seriam diame-
tralmente opostos.

A população certamente não con-
cordaria em “pagar o pato” apenas para 
que meia dúzia de candidatos e centenas 
de cabos eleitorais, ao volante, tomas-
sem literalmente conta das ruas, tor-
nando os domingos, o dia predileto para 
esse tipo de manifestação, um verdadei-
ro “dia de cão”.

Já houve casos de pessoas que pas-
saram horas presas no engarrafamento, 
seguindo forçadamente a carreata de 

um determinado candidato e, para pio-
rar, ainda foram confundidas com cor-
religionários da liderança que seguia na 
frente, despejando beijos e acenos pelas 
ruas, sob o bombardeio de rojões.

Seria interessante que, aproveitan-
do o ensejo, fosse criada uma lei muni-
cipal proibindo definitivamente o uso de 
“carros de som” para quaisquer finalida-
des, inclusive propaganda comercial e 
política. Trata-se de um meio de comu-
nicação ultrapassado e que apenas agra-
va a poluição sonora.

Aliás, as “leis do silêncio” nunca fo-
ram tão necessárias como agora. E não 
só as leis, como também as campanhas 
de educação, pois as grandes cidades 
brasileiras, incluindo, claro, a Capital 
paraibana, certamente figuram entre as 
mais barulhentas do mundo.

A busina e o “som” dos automóveis 
provavelmente lideram o ranking da 
poluição sonora. Na orla marítima, pelo 
menos, a fiscalização contínua diminuiu 
bastante os abusos cometidos por bares, 
com música ao vivo ou eletrônica. O “bu-
zinaço”, porém, corre solto a toda hora.

Dias atrás, Londres deu um exemplo. 
Os organizadores do concerto de Bruce 
Springsteen, no Hyde Park, cortaram os 
microfones antes que Paul McCartney, 
convidado do cantor norte-americano, 
se despedisse do público. Motivo: o 
show estendeu-se além do horário per-
mitido, infringindo a lei do silêncio.

Não podia ver seus rostos, mas, 
pelas vozes, pressentia que eram 
mulheres na casa dos trinta, sofridas, 
suadas, engalfinhadas. A hora era 
como sempre, a do almoço, o caso, 
era de polícia, briga de prostitutas no 
Pavilhão do Chá, tendo como testemu-
nhas, árvores centenárias, e as câmeras 
da TV.

“Poupeira”, “vagabunda”, 
“noiada”, esses eram os insultos 
recebidos pela mulher que levava a 
surra das companheiras, enquanto 
as câmeras filmavam tudo.  Pelo 
relato das outras, ela era ladra. 
Roubava para se drogar. A surra 
daquele dia era por conta do roubo 
de um anel. “Ela suja nosso nome, 
ela rouba até os homens”, gritavam 
as mulheres.

O repórter da TV, sorriso largo 
no rosto, incitava, agitava, enquanto o 
câmera buscava os melhores ângulos 
da cena.

Comida revolvida no estômago, 
pensei na dura crônica subterrânea 
protagonizada por aquelas mulheres, e 
que agora ganhava a narrativa telejor-
nalística, com repetição das melhores 
imagens, os gritos roucos e extenuados 
nos potentes microfones, reproduzi-
dos com uma tenacidade que me fazia 
pensar em trabalho profissional de um 
DJ macabro.

No dia seguinte, aquela ainda 
era a melhor reportagem da semana, 
divulgada nas redes sociais, impelindo 
as pessoas a reverem a briga das mu-

lheres da vida no Pavilhão do Chá.  
A briga disputava cliques e cur-

tidas com outros temas da sociedade 
convergente, como a política, notícias 
de famosos, e, ironia das ironias, o au-
mento dos índices de violência contra 
a mulher.

Pensei que somente eu escutava 
aquela sinfonia de ferro malhando em 
ferro, violência sendo construída no 
subsolo da sociedade, e, emergindo 
para dentro de nossas casas, em nova 
roupagem, travestida em matéria 
televisiva.

Pensei nas milhares de crianças 
pequenas, expostas à cena bizarra 
em que um repórter se divertia, ex-
pondo a miséria alheia em corpos de 
mulheres “pobres&nojentas” , sub-
metidas ao trabalho com a violência, 
alimentando-se dela, reforçando os 
liames de uma sociedade desigual e 
injusta.

Senti medo por esses meninos 
e meninas, aprendendo na hora do 
almoço, a lição consentida da bana-
lização da violência, do desrespeito, 
da desvalorização do humano. Uma 
dura lição editada por um jorna-
lismo que comercia impunemente, 
fatias de vidas miseráveis, servidas 
como repasto para o escárnio, a 
zombaria e o riso fácil, perpetuando 
um modelo comunicativo grotes-
co, que deve ser combatido pela 
sociedade, através de esquemas de 
denúncia, fiscalização, negação de 
audiência.

Sempre fui uma leitora fiel de 
quadrinhos. Quando criança, era Boli-
nha e Luluzinha, Pinduca e tudo mais 
que encontrava pela frente. Muita 
gente boa desprezava esse hábito de 
leitura, pois podia estragar o gosto 
pela literatura “séria”. Qual não foi mi-
nha surpresa ao descobrir em Confes-
so que li, uma coleção de depoimentos 
de escritores paraibanos, organizado 
por Neide Medeiros e Yó Limeira, que 
esse fora o hábito de muitos escritores 
na infância.

Confesso que continuo len-
do HQ com muito gosto. Digo até 
que, muito mais agora, depois que 
surgiram mais opções de aquisi-
ção. Em João Pessoa, podem ser 
encontrados  na Saraiva, na Leitura, 
mas o paraíso dos aficcionados dos 
quadrinhos é a Comic House, na 
Av. Nego. Foi minha filha quem me 
levou  lá, ela própria uma pesquisa-
dora e autora do gênero.

Nas minhas últimas pesquisas, 
encontrei KEROUAC, de João Pinheiro, 

que narra a épica viagem de Jack Ke-
rouac, autor do romance On the Road, 
agora magistralmente transposto para 
a tela por Walter Salles. Li também O 
retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, 
quadrinizado por Stanislas Gros. Com-
prei ainda O pequeno livro dos BEA-
TLES, de Hervé Bourhis, que ainda não 
li, mas figura na  minha lista de leituras 
prioritárias. Nesta busca, garimpei Bor-
dados e Persépolis, de Marjane Satrapi, 
que são deliciosos. Já vira a animação 
de Persépolis, e me apaixonara. Lê-lo 
em quadrinhos, agora, aprofundou 
mais ainda esta paixão pela autora 
iraniana. 

Last, but not least, chegou final-
mente às prateleiras da Comic House, 
a obra de Rachel de Queiroz, O Quin-
ze, roteirizado e quadrinizado pelo 
talentoso artista paraibano Shiko. Já 
encomendei e espero com ansiedade 
a chegada de Uivo, de Alan Ginsberg, 
poema que influenciou toda uma 
geração e revolucionou a literatura do 
século XX.

Editorial

Um
Narrativas da desgraça alheia

Prevaleceu o bom-senso

HQ

Joana Belarmino Vitória Lima
Jornalista e Professora da  UFPB 

joanabelarmino00@gmail.com
Escritora

vitorialr@gmail.com

Paraibano da Capital 
João Pessoa, hoje com 69 
anos, boa parte desses  
na cadeia, Carlos Alberto 
Soares, o Vitor, foi o úl-
timo preso político a ser 
posto em liberdade em 
São Paulo, onde cumpria 
“duas prisões” perpétuas 
e mais 55 anos.
Parte de sua história foi 
registrada em reportagem 
especial, no último domin-
go, no Jornal do Commér-
cio, de Recife, onde atuou  
como líder estudantil nos 
“anos de chumbo” do Go-
verno Militar.
Hoje, técnico em Infor-
mática e funcionário 
da Universidade de São 
Paulo, presta serviço na 
capital pernambucana.

Em um momento em que 
a Cagepa tenta emplacar 
um empréstimo para sanar 
suas pendências com cre-
dores, não custa lembrar: 
a Prefeitura de Campina 
Grande deve à empresa R$ 
26.813.993,80.
Em termos de calote, só per-
de para a Prefeitura de Sou-
sa, que tem um “pendura” 
de R$ 33.149.033,56.

Já em vigor no Estado a Lei nº 
9.858, que dispõe sobre penalida-
des às escolas públicas e privadas 
da Paraíba que não reprimir, em 
suas dependências,  a prática do 
bullying. A Lei estabelece multa e 
outras penalidades a quem igno-
rar e não tomar providências.

Para efeito de prevenção da 
dengue, todo cuidado é pouco 
nos municípios na divisa com  
o Ceará.
Aquele estado vizinho,  so-
mente  este ano, já registrou 
58 mortes, em 23.300 casos 
confirmados da doença.
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Humor

Nos 188 anos de Senado, não 
foram apenas Luis Estevam e De-
móstenes Torres que perderam o 
mandato por cassação. 
Em 1974, denunciado por cor-
rupção, o  senador pernambuca-
no Wilson Campos(Arena), teve 
sua cassação negada pelo 
plenário. Mas a alegria durou 
pouco.
O presidente Geisel chamou 
o feito à ordem e o cassou.

NA HISTÓRIA

EDITORES ASSISTENTES: Carlos Cavalcanti, Carlos Vieira, Emmanuel 
Noronha, José Napoleão Ângelo, Marcos Pereira e Rodrigo de Luna.
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Viviane Alves
Coordenadora da Ong Amazona

 Atendemos 
16 escolas da 
Grande João 
Pessoa, com 
a meta de 
envolver três 
mil estudantes

Ong Amazona trabalha com diversos projetos 
de prevenção à AIDS, envolvendo jovens 
de comunidades da região metropolitana 
de João Pessoa. Além disso, atua com 
atividades de empreendedorismo, economia 
solidária e divulgando o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA). Para entender as 
ações do grupo e ouvir uma avaliação do 
tratamento da Aids no Estado, o jornal A 
União conversou com a coordenadora de 
projetos da Ong, Viviane Alves Machado.

Com quais projetos a Ong 
Amazona trabalha, atualmente?

O nosso principal trabalho é a 
prevenção à AIDS. Atuamos tanto 
nas escolas da rede pública de en-
sino como nas Unidades de Saúde 
da Família (USFs). Nas escolas, leva-
mos grupos de teatro, formados por 
jovens da Amazona, para se apre-
sentarem sobre a temática e pro-
movemos rodas de diálogo com os 
alunos. Nessas rodas, reforçamos a 
importância do uso do preservativo 
nas relações sexuais, fazendo tam-
bém a demonstração de como esses 
preservativos devem ser usados. 
Atendemos, atualmente, 16 escolas 
da Grande João Pessoa, com a meta 
de envolver três mil estudantes. Nas 
USFs, realizamos o Projeto “Sala de 
Espera”, também na linha educati-
va. Enquanto os pacientes do SUS 
aguardam o atendimento, distribu-
ímos preservativos e folhetos sobre 
a transmissão da Aids. Além desse 
projeto sobre a doença, trabalha-
mos com outras vertentes, pois na 
medida em que fomos conhecendo 
as comunidades, incorporamos ou-
tras demandas. Entendendo que, 
para que a saúde seja garantida, é 
preciso que sejam trabalhadas ou-
tras questões. 

Quais são essas “questões”?
O público jovem tinha uma de-

manda muito imediata das ativida-
des de formação de cidadania e na 
questão do primeiro emprego. Por 
isso, começamos a dialogar com 
essa linha de geração de trabalho e 
renda, realizando cursos profissio-
nalizantes, acompanhando inicia-
tivas de grupos juvenis na linha do 
empreendedorismo e na economia 
solidária. 

Estamos com ações diretas 
em seis comunidades da Grande 
João Pessoa. São elas: Timbó, no 
bairro dos Bancários, São Rafael, 
na Torre, Boa Vista, no Geisel, Ilha 
do Bispo, Conde Pousada, no mu-
nicípio do Conde e Casa Branca, 
em Bayeux. Nos últimos três anos 
temos desenvolvido um grande 
projeto que é o Garotada Solidária, 
apoiado pela Petrobras, por meio 
do Programa Petrobras Desenvol-
vimento e Cidadania. No “Garota-
da”, acompanhamos quatro gru-
pos empreendedores juvenis. Em 
São Rafael, temos o acompanha-
mento de uma panificadora comu-
nitária formada pelos jovens. No 
Timbó, existe um grupo produtivo 
na linha de produção de mate-
riais de limpeza e higiene pesso-
al. No Conde, temos a perspectiva 
de montarmos uma doceria. E na 
Ilha do Bispo, uma lanchonete co-
munitária também. Existe outro 
projeto, em outra linha, que é a do 
protagonismo juvenil. Além disso, 
trabalhamos pela garantia do Es-

tatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), com o Projeto “Educomuni-
cação como Garantia de Direitos 
de Criança e Adolescente”, pau-
tando a mídia na divulgação dos 
direitos e deveres dos jovens.

Como é realizado esse traba-
lho de protagonismo juvenil?

Formamos jovens para que tra-
balhem na mobilização de pessoas 
a partir da localidade onde vivem. 
Neste ano, vamos promover o quar-
to curso de Lideranças Juvenis, re-
alizado em parceria com a Rede de 
Educação Cidadã da Paraíba, a Rede 
de Jovens do Nordeste, a Juventude 
Operária Comunitária e a Pasto-
ral da Juventude do Meio Popular. 
A nossa meta é realizar esse curso 
com 40 jovens. No total, no ano pas-
sado, o projeto trabalhou com 4.320 
adolescentes. Neste ano, pretende-
mos chegar aos 8.120, atendidos 
diretamente pela instituição.

Antes de 1999, o trabalho de 
prevenção à AIDS, realizado por 
vocês, era direcionado apenas às 
profissionais do sexo. Por que 
resolveram expandir a forma de 
atuação?

É verdade. O próprio nome 
“Amazona” traz exatamente esse 
jogo de palavras de “ama” e “zona”, 
amor à zona de prostituição, pois 
o projeto era direcionado ape-
nas para esse público. Em 1999, 
estendemos o trabalho para as 
comunidades de baixa renda por 
entendermos que a AIDS vinha 
crescendo muito no segmento jo-
vem das classes populares, por 
terem menos acesso à informação.

Anualmente, conseguimos atin-
gir até oito comunidades, pois uma 
Ong tem “pernas curtas”. Mas esta-
mos sempre dialogando com a pers-
pectiva de projetos piloto que incen-
tivem a criação de políticas públicas, 
dando uma perspectiva de amplia-
ção ao trabalho. 

O nosso objetivo é que as es-
colas implementem temas trans-
versais, cumpram o Projeto Político 
Pedagógico e trabalhem com seus 
alunos a questão da prevenção à 
Aids. Da mesma forma que deseja-
mos que as comunidades se forta-
leçam e realizem os seus próprios 
projetos.

As rodas de diálogo são reali-
zadas de forma periódica nas es-
colas?

Acontecem três vezes durante 
a semana, no período da tarde. Nes-
se trabalho, priorizamos a faixa de 
adolescentes, do sétimo ano do En-
sino Fundamental ao terceiro ano 
do Ensino Médio. Como existe mui-
ta disfunção das séries nas escolas, 
o nosso público geralmente vai de 
14 a 24 anos de idade.

 A
Lays Rodrigues
laysrodrigues77@gmail.com

Os jovens têm uma boa acei-
tação do trabalho feito pela Ong?

Sim. Alguns adolescentes afir-
mam até que já tinham alguma in-
formação, mas muito distorcida. 
Quando fazemos a demonstração do 
uso do preservativo, muitos dizem 
que estavam usando errado. Não 
sabiam, por exemplo, que tinham de 
tirar o “ar” da camisinha para não 
estourar o preservativo.  No depoi-
mento deles, constamos que sentem 
dificuldade de dialogar com os pais 
sobre isso e que a sexualidade ainda 
é um tabu. Até na escola, quando a 
temática é tratada, é feita de forma 

muito técnica, sem esclarecer as dú-
vidas que os jovens têm.

O número de crianças e ado-
lescentes diagnosticados com a 
AIDS tem crescido no Estado?

Os dados da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) mostram que o 
número de aidéticos no Brasil chegou 
a uma estabilidade, não houve avan-
ço. Entretanto, a quantidade de casos 
cresce em algumas populações, como 
no segmento jovem. Isso porque as 
relações sexuais estão acontecendo 
de forma cada vez mais precoce. A 
média da idade da primeira relação 
sexual, há alguns anos, era de 15 anos. 
Hoje, chegou a 13 anos. E, com a falta 
de informações básicas, essas rela-
ções podem vir acontecendo de forma 
desprevenida, sem o uso do preserva-
tivo. Na Paraíba, já foram notificados 
4.776 casos da doença. Mas a OMS es-
tima que esse número seja seis vezes 
maior, pois existe aquela quantidade 
de pessoas que têm a Aids, mas ain-
da não foram diagnosticadas. Na faixa 
etária de 20 a 29 anos, foram notifica-
dos 15 casos na Paraíba. Antes dessa 
faixa, não temos os dados, apesar de 
haver ocorrências. 

O maior número de casos 
continua sendo representado pelo 
sexo masculino?

Sim. Entretanto, a doença cres-
ceu muito com relação às mulheres. 
No início da epidemia, tínhamos 20 

casos de homens para uma mulher. 
Atualmente, alguns Estados apare-
cem com um caso de homem para 
uma mulher. Várias questões expli-
cam isso. Para o sexo feminino ne-
gociar o uso do preservativo com o 
homem é muito mais difícil. Além 
disso, se fala muito na questão da in-
fidelidade, de a mulher achar que é a 
parceira única e não ser.

Como você avalia o tratamen-
to médico da Aids na Paraíba?

Houve uma melhora significati-
va no Hospital Clementino Fraga, na 
Capital. Ele passou por uma refor-
ma, ampliou o espaço físico, insta-
lou uma UTI e aumentou o número 
de leitos. Com relação ao acesso ao 
medicamento também houve me-
lhora. Entretanto, um dos grandes 
problemas continua sendo a falta 
da interiorização do tratamento. Al-
guns aidéticos do interior têm que 
se deslocar para os grandes centros 
de referência, João Pessoa ou Cam-
pina Grande, para ser atendidos. 
Além disso, também existe a dificul-
dade, principalmente no interior, 
de os doentes terem de enfrentar o 
preconceito. Por falta de informa-
ção, algumas pessoas acham que, 
por exemplo, sentando no mesmo 
lugar que o aidético sentou, se pega 
a Aids, ou beijando e abraçando o 
doente também se adquire. Isso de-
bilita ainda mais quem enfrenta a 
doença.
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EXCLUSIVO

sem diálogo não 
há prevençãoAids:



Agende-se! 
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TRT divulga salários em site

O presidente do Tribunal do Trabalho da 
Paraíba, desembargador Paulo Américo Maia 
Filho, assinou ato (TRT GP Nº 234/2012) que 
instituiu o Serviço de Informação ao Cidadão 
(SIC), que assegura o direito fundamental 
de acesso da sociedade a informações. A 
iniciativa abrange, entre outras ações, a 
publicação, no site do Regional, dos salários 
dos desembargadores, magistrados e 
servidores da Justiça do Trabalho da Paraíba, 
o que deve acontecer até esta sexta-feira 
(20). 

O ato publicado pela Presidência do 
TRT destaca o dever constitucional dos 
órgãos públicos de prestar informações de 
forma segura e confiável à sociedade e o 
Serviço foi criado com base na necessidade 

de disciplinar o acesso a essas informações. 
Obedece a Lei 12.527/2011, até a sua integral 
regulamentação no Poder Judiciário, conforme 
ofício circular nº 221/GP/2012 do Conselho 
Nacional de Justiça.

Compete ao SIC receber, registrar, 
controlar e responder o pedido de acesso a 
informações, preferencialmente por meio 
eletrônico. O pedido será respondido pelo 
Sistema ou, na impossibilidade, encaminhado, 
por meio de sistema eletrônico aos gestores 
de unidades. A resposta da unidade será 
encaminhada ao Sic no prazo máximo de 15 
dias, para posterior envio ao interessado. O 
prazo poderá ser prorrogado por mais 10 dias, 
mediante justificativa expressa e cientificando o 
interessado.

TRT-PB vai divulgar salários 

A Fundação de Desenvolvimento da Criança 
e do Adolescente (Fundac) iniciou ontem uma 
série de oficinas artísticas, culturais e esportivas 
nas unidades de ressocialização de adolescentes e 
jovens em conflito com a lei no Estado. O objetivo 
das atividades é potencializar as ações pedagógicas 
desenvolvidas pela Fundac, como indica o 
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(Sinase).

As oficinas estão divididas nas áreas de 
rádio, artes, mídia, música, esportes, tear e arte 
em mosaico. Todas essas atividades terão duração 
de seis meses e devem beneficiar cerca de 120 
jovens e adolescentes que cumprem medida 
socioeducativa na Paraíba.

O projeto abrange, inicialmente, cinco 
unidades da Capital e do interior do Estado. Sendo 
estas o Centro Educacional do Jovem (CEJ) e 

Semiliberdade, em João Pessoa; Abrigo Provisório 
e Lar do Garoto, em Lagoa Seca; e o Centro 
Educacional do Adolescente (CEA), em Sousa.

De acordo com a presidente da Fundac, 
Cassandra Figueirêdo, o objetivo dos técnicos, 
socioeducadores e demais profissionais envolvidos 
no projeto é fazer com que as ações aconteçam de 
forma integrada, unindo a capacitação pedagógica 
ao desenvolvimento das aptidões artísticas, 
esportivas e culturais dos educandos. 

Cassandra lembrou que desde o início de 
2011 uma série de atividades sociopedagógicas 
vem sendo implantada nas unidades da Fundac. 
“Nosso interesse e objetivo é transformar o jovem 
em cumprimento de medida socioeducativa em 
um cidadão digno e capaz de se reinserir de forma 
positiva no convívio social”, destacou a dirigente da 
Fundac.

Fundac promove oficinas

O Tribunal Regional do Trabalho na Paraíba (TRT-PB) vai 
divulgar em seu site até a próxima sexta-feira, dia 20, os 
salários dos servidores. Correios divulga relação do Jovem 
Aprendiz e Fundac promove oficinas para adolescentes. 

O Governo da Paraíba, por meio da 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento da 
Agropecuária e da Pesca (Sedap), realiza a 
2ª semana da Agricultura. O evento começa 
na próxima segunda-feira (23), no Espaço 
Cultural, em João Pessoa, e de 26 a 31 
contempla as cidades do interior. 

A Semana da Agricultura é uma 
oportunidade para os agricultores 
apresentarem e comercializarem seus 
produtos e conhecerem as ações permanentes 
e emergenciais desenvolvidas pelo Governo 
do Estado,  em parceria com o Governo 
Federal.

Entre as ações permanentes, destaque 
para o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE), Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA), Jornada de Inclusão 
Produtiva, Programa do Leite, Programa de 
Distribuição de Sementes e Programa para 
povoamento de açudes com alevinos.

Nas ações emergenciais são executados 
o Programa de Alimentação Animal; 
Programa Garantia Safra; distribuição de 
palmas resistentes à cochonilha do carmim; 
Bolsa Estiagem; distribuição de água por 
meio de carros pipa; recuperação de poços, 
distribuição de sorgo, venda de milho e 
crédito para pequenos agricultores. 

“Apesar da estiagem, o governo tem 
desenvolvido ações estruturantes e essa 
feira vem mostrar o potencial que o nosso 
Estado tem” destaca o Secretário Marenilson 
Batista.

  O público vai poder experimentar 
produtos agroecológicos, comercialização 
de mel, conferir o espaço do algodão, 
palestras, plenárias, artesanato, produtos 
da agroindústria paraibana, minicursos, 
alternativas para alimentação animal, salão 
da agricultura e espaço para discussão da 
agropecuária do Estado.

Semana da Agricultura

Fotos: Divulgação

Os nomes dos candidatos aprovados no 
programa Jovem Aprendiz foram disponibilizados 
ontem na página dos Correios (www.correios.
com.br) e a convocação começa hoje. O programa 
recebeu 325 mil inscrições em todo o País para 
2.820 vagas.

A convocação será feita por meio de 
telegramas, de acordo com a pontuação obtida pelos 
candidatos, que deverão comprovar as informações 
fornecidas no ato da inscrição. Os aprovados farão 

os exames médicos admissionais. A previsão é que 
os primeiros contratados comecem a atuar nos 
Correios no próximo mês.

O jovem será contratado por um período de 12 
meses, com jornada de 20 horas semanais. O curso 
de aprendizagem terá parte teórica nas escolas do 
Serviço Nacional de Aprendizagem (Senai) e as 
atividades práticas nas unidades da ECT. Após a 
conclusão do curso, os alunos receberão certificado 
de Auxiliar Administrativo expedido pelo Senai.

ECT divulga Jovem Aprendiz
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Allysson Teotonio fala 
sobre as redes sociais e 
as relações de consumo
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Cai o pano
Morre em João Pessoa o ator e diretor Elpídio Navarro, 
um dos nomes mais importantes do teatro paraibano

Christian Duurvoort 
ministra curso para 
atores na Capital

Lázaro Ramos volta a 
atuar em filme de 
Sérgio Machado
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OFICINA CINEMA

Um dos diretores de teatro 
mais importantes da Pa-
raíba, entre as décadas de 
60 a 80 do século passado, 
cujo trabalho se caracteri-
zava por montar espetácu-
los caprichados, contendo 
grandes cenários, Elpídio 

Navarro faleceu aos 75 anos de idade, na 
madrugada de ontem - às 2h25 – no Hos-
pital Samaritano, em João Pessoa, onde 
estava internado na Unidade de Terapia 
Intensiva, por causa de falência múltipla 
dos órgãos, em decorrência de obstrução 
intestinal – perfuração gástrica - aguda. 
Velado na Central de Velórios São João 
Batista, o corpo foi cremado no final da 
tarde, no Caminho da Paz, na cidade de 
Cabedelo. Atores e diretores que convi-
veram e trabalharam com ele – alguns 
surpreendidos com a notícia – lamenta-
ram a perda de quem, na opinião de José 
Bezerra Filho, por exemplo, contribuiu, 
como diretor,  para dar visibilidade às artes 
cênicas paraibanas em âmbito nacional, ao 
levar espetáculos para apresentações em 
outras regiões, principalmente no eixo Rio 
de Janeiro – São Paulo.  

Bruno Navarro, filho de Elpídio – 
que completaria 76 anos em setembro 
e foi ator, dramaturgo, diretor de teatro, 
professor aposentado da UFPB, onde se 
tornou um dos pioneiros na implantação 
dos estudos de Artes Cênicas na instituição 
– informou que o pai foi submetido a uma 
cirurgia há pouco mais de uma semana, 
mas, por causa de complicações surgidas 
no último domingo, foi internado na UTI 
nessa segunda-feira, vindo a falecer na 
madrugada de ontem. “Como pai me amou 
e era uma referência e espelho para mim, 
que sempre segui seu exemplo”, disse ele, 
que é administrador autônomo. 

“Sua morte me deixou mais triste 
do que imaginava. Sabia que estava para 
acontecer. Insistia com ele - como todo 
mundo - para que fizesse regime, cami-
nhasse, etc, mas ele se esquivava dos 
conselhos com piadas sobre o tema. Tentei 
visitá-lo na UTI do Samaritano, assim que 
foi internado, mas fui desaconselhado a 
entrar. Cada vez que meu telefone tocava, 
depois disso, pensava na má notícia... que 
acabou me sendo dada pelo filho dele”, 
contou o escritor, ator e artista plástico W. 
J. Solha para o jornal A União. 

Solha garantiu que Elpídio Navarro 
sempre o incentivou, mesmo que à dis-

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

tância. “Como esquecer, no final dos anos 
90, sua declaração na imprensa de que o 
melhor teatro paraibano, na década, fora o 
meu. Amava o teatro. Amava a vida. Amava 
a família. Amava a Paraíba. Seus espetácu-
los foram sua primeira declaração de amor 
e o Eltheatro foi a última, com que encer-
rou a vida com chave de ouro”, comentou 
ele. A propósito, o blog mencionado ama-
nheceu, ontem, com fundo negro e apenas 
uma palavra grafada em branco: “Pano”. 

Embora tivesse compartilhado o Tea-
tro Santa Roza “durante um bom tempo”, 
Solha admitiu que “raramente contrace-
nou na vida” com Elpídio. “Lembro-me 
de que lá pelos anos oitenta cheguei num 
táxi, à noite, numa rua sombria de São 
Paulo, para ver um ensaio de Casa Gran-
de & Senzala, em que ele era o Coronel. 
Alto, esguio, diante do casarão e capela 
coloniais, no palco, estava bem diferente 
de como o vi nos últimos anos, com seus 

120 ou mais, respirando com dificuldade 
nos telefonemas diários que passamos a 
nos dar, por conta do blog criado por ele 
– Eltheatro – o melhor, no Estado, na área 
cultural, e onde ele me dera carta branca 
para tudo que quisesse – “menos falar mal 
do Vasco”, acrescentou ele.

Surpresa, a atriz Zezita Matos soube 
do falecimento da morte de Elpídio Na-
varro em São Paulo, onde cumpre turnê, 
neste mês, com o Coletivo Alfenim no 
Teatro Eugênio Kusnet. “Estou transtor-
nada. Sinto muitíssimo essa perda, pois 
era um amigo e com ele participamos de 
vários espetáculos apresentamos pelo 
Brasil, de 1958 até agora. É um dos nomes 
importantes do teatro paraibano e deixou 
sua marca”, disse ela.

Outro ator surpreendido com a notícia 
do falecimento de Elpídio Navarro foi o 
ator Edilson Alves, que está com a Agitada 
Gang participando do Festival de Teatro de 

Anápolis (GO) com o espetáculo Como 
Nasce um Cabra da Peste. “Minha expe-
riência com ele se deu no início dos anos 
90, quando fui um dos 22 atores recruta-
dos por Elpídio, que era administrador 
do Santa Roza, para reabrir o teatro com 
a peça Vento do Amanhecer em Macambi-
ra, dirigida por Roberto Vignati. Lamento 
profundamente a morte dele, que é um 
nome de grande importância para o teatro 
paraibano”, disse ele. 

O escritor e dramaturgo Tarcísio 
Pereira também manifestou seu pesar. 
Ao lembrar a trajetória desde o início, no 
Teatro do Estudante da Paraíba, em João 
Pessoa, ele comentou que Elpídio Navarro 
desempenhou importante papel na forma-
ção de grupos, de grandes elencos e tinha 
uma história de vida devotada ao teatro. 
“Um dos diretores mais importantes do 
teatro paraibano dos anos 60 aos 80, ele 
tinha fascínio por teatro com grandes 
cenários, pomposos. Nos últimos anos, 
ainda continuava sendo um apaixonado 
pelas artes cênicas”, disse ele.

O escritor José Bezerra Filho foi outro 
a lamentar a morte de Elpídio. “Trabalhei 
como ator, sob sua direção. Elemento bási-
co da vida da gente, pensávamos muito so-
bre o teatro como ferramenta para mudar 
o mundo”, disse ele, que considerou “uma 
perda muito grande”. Ao considerá-lo um 
dos diretores mais importantes do teatro 
paraibano, lembrou que Elpídio conseguia 
facilitar as montagens e foi responsável, 
nas décadas de 70 a 80, a dar visibilidade 
às artes cênicas paraibanas em âmbito 
nacional, ao levar as peças para participar 
de eventos pelo Brasil.

Entre os amigos, Elpídio gostava de 
dizer que era irmão de Anthenor Navarro, 
revolucionário de 1930 e interventor da 
Paraíba a partir daquele ano até 1932, 
quando faleceu em desastre aéreo no dia 
26 de abril e, depois, foi homenageado ao 
ter seu nome denominando a praça ins-
talada no bairro do Varadouro, no Centro 
Histórico de João Pessoa. “Ele se orgulhava 
desse parentesco, que era por parte de 
pai”, informou o historiador José Octávio 
de Arruda Mello para o jornal A União. 
Segundo ele, a família Navarro tem origem 
espanhola e o pai de Elpídio saiu de Ma-
manguape para João Pessoa, onde foi um 
abastado comerciante no ramo de estiva 
e exportação. O professor José Octávio 
lembrou, ainda, que Elpídio participou do 
lançamento do livro de Glauce Burity, in-
titulado Anthenor Navarro – Um Homem 
Além do Seu Tempo, que ocorreu no Hotel 
Globo, no Centro Histórico de João Pessoa, 
no dia 11 de fevereiro do ano passado. 
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Vivências

O apóstolo João já dizia, nos seus evangelhos, 
que “o mundo passa e também suas vontades, porém 
aquele que faz a vontade de Deus, permanece eterna-
mente”.

Com essa doutrina inspirada pela vontade de 
Jesus, viveu aqui na terra Dona Maria Vilany de Oliveira 
Pereira, distribuindo os ensinamentos do Pai a todos 
quantos acompanharam a sua vida nos caminhos do 
bem, da caridade, do amor e da fé no reino da aliança 
eterna, como pregava o Divino Mestre.

No ano de 1985, Vilany recebeu como esposo o 
jovem Antonio Pereira dos Anjos, vindo da cidade de 
Santa Cruz, na Paraíba, para viver em Cajazeiras, trans-
formada na terra da sua paixão.

Os dois fizeram um casal de fé, prosperidade e 
pensamento cristão, com os caminhos de vida direcio-
nados para a crença católica do cristianismo.

Dessa união conjugal nasceu apenas um filho, 
de nome Mateus, o amor da vida do casal. Podemos 
afirmar que Dona Vilany colocou a sua vida terrena a 
serviço do esposo e do filho, tratando os dois com o 
amor integral que lhe foi transmitido pelo Deus Cria-
dor de todas as coisas.

Vilany era uma profissional apaixonada pelos seus 
trabalhos. Historiadora pela Universidade Federal da 
Paraíba fazia questão de espalhar a paixão pelos livros 
e pesquisas que o lado profissional lhe reservara.

Funcionária correta trabalhava com dedicação, 
não faltava ao serviço. Fazia parte do Encontro de 
Casais com Cristo, em Cajazeiras, como também dos 
Irmãos da Sagrada Face, uma das mais organizadas ins-
tituições da Igreja Católica, Apostólica, Romana.

Fez muitas visitas, juntamente com o Dr. Toinho, 
como é conhecido o esposo, à Fazenda São Francisco, 
na região de Cacimba Nova, município de São João do 
Rio do Peixe (PB), a fim de passar o dia repousando, re-
cebendo o carinho de Dona Maria Gorete da Silva, que 
lhe oferecia todos os estímulos, para vencer os males 
que a doença já lhe introduzia no corpo inteiro.

Amava a liberdade do ser humano, desde que 
feita com o respeito aos semelhantes. Parece até que 
seguia os conselhos de James Alves Rocha, quando 
dizia: “Liberdade é colocar a cabeça vagarosamente no 
travesseiro sem nenhuma mágoa ou rancor, agradecen-
do a Deus por tudo, na esperança de um dia melhor, e 
no silêncio do anoitecer, fechar os olhos e agradecer a 
Deus por mais um dia de vida e simplesmente dizer a 
si mesmo: Boa noite!”.

Faleceu no dia 11 de agosto de 2011, acometida 
pelo Mal de Alzeimer, aos cinquenta e cinco anos de 
idade, com o dever cumprido como mãe de família, 
dona de casa, funcionária pública, seguidora da dou-
trina da Igreja Católica, e amor eterno ao esposo e ao 
filho.

Podemos dizer, com propriedade, que Vilany era 
mulher perfeita, já que nunca cometeu qualquer ato 
que desabonasse a sua caminhada na terra. A história 
registra a vida íntegra dessa mulher vitoriosa e cheia 
de amor para com o próximo.

Vale aqui ressaltar o que dizia Ruth Guimarães, 
sobre os dias finais de uma santa mulher: “Talvez nesse 
dia tenha havido no Céu um grande desperdício de bál-
samo de nardo. E então todas as mansões da Casa do 
Pai ficaram rescendendo o perfume derramado”.

Estava conversando com um 
conhecido de sessenta anos que 
me disse ter estado deprimido, 
motivo porque não o vimos mais 
num barzinho onde nos encon-
trávamos. Pois percebera que os 
efeitos do álcool somente agrava-
vam sua tristeza ao lhe relembrar 
do que geralmente faz, quando 
em sua embriagada 
inconveniência.

Trancara-se 
em casa sem moti-
vações para fazer 
qualquer coisa, 
a não ser fumar 
três carteiras de 
cigarros por dia e 
pensar nos prejuí-
zos que o passado 
lhe rendeu e que, 
alimentando seu 
medo crescente, 
o futuro possa lhe 
render. Porque, 
agora, depois de 
ter feito “mais ou menos” seu 
papel de trabalhador, marido e 
pai, depois de ter escapado de 
um infarto e constatado estar 
convivendo com um enfisema 
pulmonar, ele anda com medo da 
Vida que, determinando tudo sem 
fazer plebiscitos a aprovação ou 
desaprovação de suas decisões, 
matara a mãe dele havia um ano, 
tendo já levado seu pai anos atrás 
– sendo a presença da morte, que 
nos diz todos covardes, a grande 
razão de sua depressão.

Tentando ajudá-lo – e a 
mim – tentei convencê-lo de que 
o mais importante é considerar 
o que ainda temos de bom no 
presente, já que nossa mente 
divaga do passado para o futuro 
“como se tivesse” vida própria. A 

despeito de que, em primeira e 
última instância, seja mesmo uma 
grande mente a nos comandar em 
seus vínculos com a mente que 
acreditamos nossa, parece que 
temos mesmo algum poder de 
decisão, e então sugeri ao depri-
mido que tentasse escapar do 
fluxo preocupante de suas memó-

rias passadas e futuras 
à tentativa de viver o 
que ainda lhe resta de 
bom no presente.

Claro que minhas 
palavras não fizeram 
eco em sua cabeça. 
Porque ele, como a 
maioria de nós, quer 
apenas satisfazer sua 
necessidade imediata: 
ter alguém com quem 
possa desabafar – a 
despeito de sua neces-
sidade de mais dispo-
sição para ouvir – e 
então ele não conse-

gue se concentrar em nada, o que 
aconteceria somente se sua cabe-
ça estivesse razoavelmente oca, 
não abarrotada de preocupações 
como está e como, infelizmente, ele 
não conseguirá fazer com que deixe 
de estar. Pois sei bem como é andar 
possuído pela tristeza, quando 
você considera qualquer sorriso a 
mais pura expressão da ignorância 
ou da loucura e fica “satisfeito” por 
suas pernas e pés parecerem de 
chumbo a não lhe possibilitarem 
dar um passo em direção daquele 
único abismo que você só consegue 
ver a sua volta.

Mesmo assim, lembrando 
uma cena do filme K-Pax – O 
Caminho para a Luz (EUA, 2001), 
quis dizer sobre como certa cena 
me esclareceu sobre nosso inútil 

medo da morte inevitavelmente 
contida na Vida. Estrelado pelo 
ator Kevin Spacey, K-Pax... conta 
história de um cara que é encon-
trado sem lenço e sem documen-
tos numa estação de trem. Reco-
lhido por policiais, é levado para 
um sanatório depois de declarar-
se habitante de K-Pax, de onde 
veio e para aonde pretende voltar 
viajando por um raio de luz!

Ao longo do filme, seu psiquia-
tra (vivido pelo ator Jeff Bridges) 
descobre que aquele estranho 
maluco fora vítima do desespero ao 
se deparar, em casa, com o assas-
sinato de sua esposa e filha, tendo 
ele ainda tido tempo de, ao chegar, 
matar o assassino de sua família – 
fato que, ao que parece, não livra o 
médico de descartar a possibilida-
de de ele ser mesmo (ou de estar 
possuído por um) alienígena.

O mais importante, contu-
do, é que a maioria dos internos 
acredita nele; e mais quando ele 
lhes promete que levará um deles 
com ele para K-Pax, o que supos-
tamente acontece no fim do filme. 
Antes disso, entretanto, “o aliení-
gena” atua a fazer com que certos 
doentes fiquem curados, sendo o 
mais interessante o caso de um 
hipocondríaco que, depois de 
morto por asfixia, imediatamente 
ressuscitado, vê-se livre de suas 
fobias para sempre: com a estri-
pulia do habitante de K-Pax, eu 
disse ao deprimido, ele percebera 
quão estúpido é viver com medo 
da morte que há na Vida, sendo 
mais sensato e útil aproveitar os 
momentos de juventude e saúde 
que a Vida nos oferece e, no fim, 
entregarmo-nos as determina-
ções daquela que nos pôs por 
aqui e que daqui nos tirará.

Escritor - diariodebordo@gmail.com

Os amuletos da Patuá
Como pode uma editora bancar livros de 

autores que não são os tais consagrados da mídia? 
E segurar esta caminhada já há um ano com mais 
de quarenta livros publicados com alto padrão de 
qualidade? Sob o mote livros são amuletos os edi-
tores Eduardo Lacerda e Aline Rocha são a própria 
imagem deste conceito. Acreditam com a cara e a 
coragem num mercado que não vê com bons olhos 
gêneros como poesia e conto. O resultado está 
aparecendo de forma rápida feito rastilho de pól-
vora – e olha que eles nem estão com uma fórmula 
mágica. Eles simplesmente decidiram arregaçar as 
mangas.

A Editora Patuá é um fenômeno recente, mas 
não o único, de pequenas empresas que buscam 
uma via, uma saída, enfim, para a produção bra-
sileira que geralmente fica à margem do esta-
blishment editorial. Usufrui de recursos básicos, 
no osso, para criar uma possibilidade de bancar 
o autor e fazer dele o parceiro de uma ideia. Com 
isso, cria um vínculo que faz com que a prática de 
vestir a camisa se faça coerente: num terreno de 
autores que, na maior parte dos casos, pagam por 
edições que encalham, em se tratando de gêne-
ros com maior dificuldade de distribuição, a ideia 
de parceria com o autor que vende pela editora 
garante a corrente de um autor que gera renda e 
mantém a estrutura para o autor seguinte. E assim 
por diante.

Em vez de tiragens com risco de encalhe, 
o lote por demanda. A cada 100 exemplares 
vendidos, rodam-se mais um lote. E assim, de 
lançamento em lançamento, de venda pelo site 
ou no velho boca a boca, um autor caminha com 
segurança na difícil arte de mostrar seu trabalho 
sem desesperos nem desânimos. A Editora Patuá, 
desde o nascimento, já recebeu mais de 1000 ori-
ginais. Não é de admirar. Além da crescente oferta 
de autores, o mercado editorial ainda é visto 
como uma esfinge; e o caminho para se chegar nas 
editoras, sobretudo nas grandes, é acidentado. 
Pilhas de originais encalham e muitos nem sequer 
são lidos. A Patuá, claro, não dá conta do montan-
te, mas faz a sua parte, selecionando autores que 
tem algo a dizer, que movimentam a cena literária 
e precisam apenas de um incentivo – como ter a 
obra bancada – com sua autêntica participação; 
também ajuda, com outros autores publicados, a 
formar uma corrente de divulgação, de troca, de 
intercâmbio.

Grande parte do time de autores, por uma 
questão óbvia, se concentra em São Paulo e imedia-
ções, mas a Patuá não se limita a questões geográ-
ficas. Prova disso é que o poeta Linaldo Guedes 
publicou o seu mais recente livro Metáforas para 
um Duelo no Sertão por esta editora, lançando em 
diversas capitais. Em breve, este autor paraibano 
também lançará A Idade das Chuvas no mesmo 
sistema.

A linha editorial sempre, por diversos motivos, 
a maneira de conduzir de uma editora: segundo 
Eduardo Lacerda e Aline Rocha, à Patuá compete 
investir na literatura brasileira contemporânea, 
nos gêneros poesia, conto, crônica e romance. Oca-
sionalmente, podem investir em obras de cunho 
infanto-juvenil em projetos pessoais.

Nadando contra a corrente, ainda que com vi-
síveis demonstrativos de que não estão assustados 
ou desanimados, os editores da Patuá sabem que 
estão fazendo a sua parte. É antes de mais nada 
uma postura íntima com os livros, com o valor da 
literatura, com a capacidade de que livros podem 
mudar pessoas, e por extensão, melhorar um pou-
co o nosso mundo. Daí, nada mais feliz a ideia de 
que livros são amuletos. Os autores lançados e os 
que virão contam com esta sorte.

André  
Ricardo Aguiar

Crônica Francisco Alves Cardoso
Jornalista

chicocardoso.caldeirao@gmail.com

A mulher perfeita

Kapax e uma lição de morte
Para Augusto dos Anjos

K-Pax... conta 
história de um 
homem que 
é encontrado 
sem lenço e sem 
documentos 
numa estação 
de trem

Crônica Archidy Picado Filho
Músico e escritor

archidy@ibest.com.br

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 18 de julho de 2012
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Christian Duurvoort preparou o elenco do filme Cidade de Deus

O Espetacular 
Homem Aranha

Andrew Garfield interpreta o super-herói no filme de Marc Webb

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-

Estão abertas as inscri-
ções para o curso de Direção 
de Atores e Interpretação Ci-
nematográfica com o cineas-
ta Christian Duurvoort, que 
trabalhou na preparação de 
elenco de filmes como ‘En-
saio Sobre a Cegueira’ (Wal-
ter Salles) e Cidade de Deus 
(Fernando Meirelles). As 
aulas serão ministradas no 
período de 30 deste mês a 
3 de agosto. Os interessados 
devem se inscrever até o pró-
ximo dia 23, pela internet.

As inscrições para o cur-
so são gratuitas e a ficha de 
inscrição estará disponível 
para download no site da 
Funesc (www.funesc.pb.gov.
br/download/ficha-de-ins-
cricao-canne2012.doc) ou 
poderá ser solicitada pelos 
e-mails cine.funesc@gmail.
com e  oficinasnpdpb@
gmail.com. 

Após preencher o for-
mulário, deve-se enviá-lo 
para os emails acima citados 
ou entregar pessoalmente 
na sala do Cine Bangüê  do 
Espaço Cultural (rampa 4), 
de segunda a sexta, das 9h 
às 12h e das 15h às 20h. São 
oferecidas 20 vagas e o resul-
tado da seleção será divulga-
do no dia 27 deste mês, nos 
sites da Funesc e da ABD-PB.

O evento é promovi-
do pelo Centro Audiovisual 
Norte Nordeste (Canne), em 
parceria com o Núcleo de 
Produção Digital da Paraíba 

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente

CO
TA

ÇÃ
O

 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra 
(Box) [3246-3188]  Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] 
 Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa do Cantador  [3337-4646]

SERVIÇO

Peter Parker é um rapaz tí-
mido e estudioso, que namora com 
Gwen Stacy, sua colega de colégio. 
Ele vive com os tios, May e Ben, des-
de que foi deixado pelos pais. Certo 
dia, o jovem encontra uma misterio-
sa maleta que pertenceu a seu pai. O 
artefato faz com que visite o labora-
tório do dr. Curt Connors na Oscorp. 
Em busca de respostas sobre o que 
aconteceu com os pais, ele entra em 
rota de colisão com o perigoso alter
-ego de Connors, o vilão Lagarto.

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.

(NPD-PB) e seu comitê gestor 
(Funesc, Funjope, Associação 
Brasileira de Documentaris-
tas da Paraíba ABD-PB, Secre-
taria da Cultura e Paraiwa).

O foco do curso é a rela-
ção entre ator, diretor e cria-
dor de imagens. O curso par-
te de conceitos e técnicas de 
atuação para fazer com que 
o aluno experimente em seu 
próprio corpo como o ator 
produz imagens. Melhoran-
do a habilidade do diretor 
em se comunicar com o ator 
e avaliar como atua. E do ator 
em perceber o que produz e 
como produz.

O curso é prático e teó-
rico sobre técnicas e sobre 
experimentação. Aos alunos 
serão oferecidos conceitos, 
ferramentas, técnicas cor-
porais, exercícios, improvi-
sações que são utilizados na 
preparação de elenco.

Christian Duurvoort tem 
mais de 20 anos dedicados 
ao cinema – da atuação à di-
reção. Mas é seu papel como 
preparador de elenco que 
chama a atenção e o consa-
gra.  É ele quem deve prepa-
rar os atores para assumir, 
da melhor maneira possível, 
seus respectivos papéis em 
cada produção. Seu trabalho 
e método diferenciados já 
são adotados por muitos di-
retores e têm sido bem rece-
bidos inclusive fora do Brasil.

Ele realizou a prepara-
ção de elenco dos filmes “A 
Montanha”, direção de Vicen-
te Ferraz; “Xingu”, direção de 
Cao Hamburger; “La Redo-
ta”, direção César Charlone; 
“Nosso Lar”, direção de Wag-
ner de Assis; “400 Contra 
Um”, direção de Caco Souza; 
“Os Capitães da Areia”, di-
reção de Cecília Amado; “O 

Natimorto”, direção de Pau-
lo Machline; “Ensaio Sobre 
a Cegueira”, direção de Fer-
nando Meirelles; “Cidade de 
Deus”, direção de Fernando 
Meirelles e “Desmundo”, di-
reção de Alain Fresnot, entre 
outros.

O curso é uma promo-
ção do Canne, que tem o 
objetivo de incrementar 
a formação especializada 
na área do audiovisual nas 
regiões Norte e Nordeste 
através de cursos gratui-
tos de curta duração mi-
nistrados por profissionais 
do setor com experiência 
prática e didática. Até hoje 
foram realizados 94 cursos 
gratuitos de curta duração 
nas regiões Norte e Nordes-
te capacitando quase 2000 
alunos, profissionais do 
audiovisual,  professores e 
estudantes de Cinema, Co-
municação e Artes.

A produção local do 
evento é uma realização da 
Funesc, Funjope, Associação 
Brasileira de Documenta-
ristas da Paraíba (ABD-PB), 
Secretaria da Cultura e Pa-
raiwa. Estas instituições fa-
zem parte do NPD (Núcleo 
de Produção Digital) que 
desenvolve ações no intui-
to de viabilizar, capacitar e 
articular a produção audio-
visual do Estado. Integra a 
Rede Olhar Brasil do Minis-
tério da Cultura do Gover-
no Federal.

Música do Queen é a número 1 no 
Reino Unido
A canção ‘Bohemian rhapsody’, do Queen, foi escolhida a canção 
favorita do Reino Unido dos últimos 60 anos. A enquete foi feita 
pela Official Charts Company. ‘Billie Jean’, de Michael Jackson, ficou 
na segunda posição, enquanto ‘Someone like you’, de Adele, ficou 
em terceiro lugar. ‘Don’t look back in Anger’, do Oasis, foi a quarta 
mais votada. The Beatles aparece apenas na quinta posição com 
‘Hey Jude’. O ex-beatle John Lennon foi o sexto mais votado com 
‘Imagine’. A primeira artista não britânica a aparecer na lista é 
Britney Spears, que ficou na sétima colocação com ‘Baby one more 
time’. ‘Dancing queen’, do Abba, aparece na oitava colocação da lis-
ta. ‘I will always love you’, na versão de Whitney Houston, foi a nona 
colocada. ‘Can’t get you out of my head’, de Kylie Minogue, ficou na 
décima colocação.‘Bohemian rhapsody’ faz parte de A Night At The 
Opera, quarto disco do Queen e lançado em 1975. 

Use, mas não abuse

Ficar pendurado no telefone tentando resolver um problema com o banco, 
com a companhia telefônica, com a operadora de cartão de crédito ou com qual-
quer outra empresa não é novidade para nenhum consumidor brasileiro. Muita 
gente tem pelo um exemplo de mau atendimento ou de falta de atendimento. O 
Procon é testemunha do frequente desrespeito ao Código de Defesa do Consu-
midor e, muita vezes, é o canal escolhido pelos reclamantes quando o serviço de 
atendimento das empresas não dá as respostas que deveria dar. 

Na época da extinta Telemar, hoje operadora Oi, fiquei mais de 40 minutos 
ao telefone tentando cancelar uma linha telefônica. Mais parecia aquela brinca-
deira de “desconta noutro”. Fui obrigado a falar com vários atendentes e ainda 
tive de ouvir inúmeras “cantadas” comerciais para permanecer como cliente e 
pedir pelo menos umas dez vezes para que a minha linha fosse cancelada. Até 
conseguir finalmente me livrar daquele serviço.  

Mas ainda bem que aquele tempo ficou para trás. Hoje, temos mais uma arma 
importante a nosso favor, quando o serviço de atendimento das empresas não con-
segue resolver, por telefone, uma simples demanda do seu cliente – geralmente um 
“0800”. Essa nova arma chama-se rede social, disponível na internet de forma tam-
bém gratuita. Esse canal é o mais eficiente aliado do consumidor atualmente. 

As redes sociais não são apenas grandes salas de bate-papo na inter-
net. São muito mais que isso. Ao contrário da solitária ligação telefônica, na 
qual apenas o atendente da empresa ouve as queixas do consumidor, as redes 
sociais nos dão a opção de externar nosso descontentamento publicamente, 
quando somos destratados ou temos nossos direitos desrespeitados. 

Como a reclamação é pública e as consequências imprevisíveis, é interes-
se da empresa dar a melhor resposta possível em um prazo cada vez menor. Uma 
resposta equivocada ou simplesmente a ausência dela pode causar um enorme 
prejuízo à imagem da marca. E imagem é um ativo que deve ser preservado. 
Caso contrário, corre-se o risco de perder não apenas um cliente, mas centenas, 
talvez milhares.

Já tive uma experiência e fui muito bem atendido pelo Bradesco, ao recor-
rer ao banco via Twitter. A resposta do banco foi rápida e atendeu às minhas ex-
pectativas. Claro que nem todas as empresas estão estruturadas para atender 
à demanda nas redes sociais, mas muitas já estão atentas. 

Resta aos consumidores, donos dessa nova arma poderosa de interação 
com as empresas, inclusive públicas, saber usá-la. E isso significa também 
usar as redes sociais responsavelmente. Porque não são apenas as empresas 
que abusam. Há consumidores que também agem de má fé nas suas relações 
de consumo. Portanto, não custa nada lembrar que, como em todo e qualquer 
relacionamento, uma palavra jamais pode ser esquecida: respeito. Isso não se 
compra nem se vende. 

Allysson Teotonio
Publicitário, jornalista e empresário
allyssonteotonio@gmail.com 

Foto: Sandra Alves

A Editora Marvel anunciou na 
Comic-Con 2012 algumas novi-
dades sobre o futuro de seus 
produtores. A sequência de Thor 
nos cinemas terá o título de 
“The Dark World” e está prevista 
para ser lançada em 8 de novem-
bro de 2013. Já a próxima pro-
dução de Capitão América será 
“The Winter Soldier”, prevista 
somente para abril de 2014. O 
filme dos Guardiões da Galáxia 
será o próximo projeto do estú-
dio, para agosto de 2014. Louis 
D’Esposito, co-presidente da 
Marvel, comentou: “Será a Marvel 
no espaço. É um grande conceito 
e uma grande ideia e potencial-
mente um dos nossos filmes no 
futuro”.

Marvel anuncia
sequência de filmes  
de super-heróis

O pianista paulista Nelson Ayres 
vai ministrar um workshop em 
João Pessoa amanhã, no Sesc 
Centro. Na sexta-feira ele se 
apresenta ao lado do músico 
paraibano do paraibano Edu 
Araújo no Projeto Intervalos 
Instrumentais, que busca for-
talecer a produção e a formação 
de plateia para este tipo de 
música. Mais informações da 
oficina ou sobre o projeto Inter-
valos Instrumentais podem ser 
obtidas através do número (83) 
3208-3158. O Setor de Cultura 
no Sesc Centro João Pessoa fica 
na Rua Desembargador Souto 
Maior, 281, no Centro da Capital 
paraibana.

Nelson Ayres 
ministra oficina de 
teclado amanhã

Mídias em destaque

Drops & notas

mmm

mmm

Foto: Sony Pictures/Divulgação
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Novos sonhos
Lázaro Ramos interpreta um músico que luta para entrar na 
Orquestra Sinfônica de São Paulo em filme de Sérgio Machado

Uma da manhã na Sala São 
Paulo. A movimentação é 
intensa, mas não é nenhum 
concerto, nenhum recital. A 
sala abriga nesta madruga-
da a filmagem de uma cena 
importante do novo longa 
de Sérgio Machado. O dire-

tor de Cidade Baixa e Quincas Berro D’Água 
comanda uma animada equipe reunida pela 
Gullane Filmes para contar a história do 
Instituo Baccarelli e da Sinfônica de Helió-
polis. Neste momento específico, o músico 
de periferia realiza seu exame de admissão 
para a Osesp. O próprio diretor artístico da 
Orquestra Sinfônica de São Paulo – Arthur 
Nestrovski – faz uma participação especial, 
integrando a banca examinadora que avalia... 
Lázaro Ramos.

Em sua segunda parceria com o diretor, 
Lázaro faz o músico jovem que joga suas 
fichas e sonha integrar a prestigiada or-
questra. O filme chama-se, provisoriamente, 
Acorda, Brasil, mas é certo que vai mudar até 
o lançamento, embora o título tenha a ver 
com o conceito da obra. O músico de Lázaro é 

a representação deste Brasil que, nos últimos 
anos, tem aberto novas perspectivas de vida 
para a garotada da periferia. Não faz muito 
tempo, quais eram as opções? Ser jogador de 
futebol ou então uma meteórica trajetória no 
tráfico, ganhando dinheiro (rapidamente) e 
vivendo ‘à bout de souffle’ (a perder o fôlego) 
antes de tombar sob as balas de adversários 
ou da polícia.

Esses garotos hoje podem sonhar com 
outras coisas, como os da favela de Helió-
polis, que possui uma orquestra sinfônica e 
é dela que Lázaro - o personagem dele - sai 
para a Osesp. A Osesp é a cereja do bolo, 
a Sinfônica de Heliópolis é a expressão do 
Brasil que acorda - e isso não vai mudar com 
o título -, mas o filme não é chapa branca, 
como diz o diretor Machado. “É tudo, menos 
chapa branca”, reforça Lázaro Ramos, que 
chega dos bastidores para conversar com 
a reportagem. O palco está uma balbúrdia. 
A cena filmada nesta noite é a sequência 
do material que foi rodado no dia anterior. 
Lázaro, no violino, acompanhado de uma 
pianista. Os planos próximos de ambos já 
foram feitos e agora, nesta madrugada, o 
diretor de fotografia Marcelo Durst sobe na 
plataforma para filmar, de cima do palco, 
as reações dos integrantes da comissão de 

avaliação, que, da plateia, assistem à apre-
sentação do candidato.

Cidadão
Nas suas escolhas de ator – e diretor de 

teatro –, no programa de TV (Canal Brasil) 
‘Espelho’, Lázaro Ramos vem construindo 
uma imagem que extrapola a do intérpre-
te extraordinário que consegue ser. Ele se 
engaja em causas sociais, milita questões 
de cidadania. “Isso aqui é muito verdadeiro, 
essa história é bonita, porque é de superação 
e eu estou muito feliz de estar participando 
desse projeto. Pode parecer banal, mas juro 
que, como ator, como indivíduo, quero fazer 
filmes para que meu filho se orgulhe de mim. 
A paternidade mexeu comigo. Me sinto mais 
responsável. Não quero contar histórias que 
só falem de otimismo ou de esperança, mas 
esse personagem é tão forte, tem tanto a cara 
do país. Não resisti. E, depois, o Sérgio é um 
diretor que testa a gente. Meu personagem 
vira maestro. Treinei tanto que vou te dizer 
- se eu tiver de conduzir uma orquestra não 
vou me intimidar, não. Não vai ser só de 
mentirinha.”

Embora o nome de Lázaro Ramos seja 
o mais importante no elenco de “Acorda, 
Brasil”, o longa tem participações de outras 

figuras conhecidas, como a própria mulher 
do ator, Taís Araújo, e Sandra Corveloni, que 
ganhou o prêmio de interpretação feminina 
no Festival de Cannes por Linha de Passe, de 
Walter Salles. Mas o personagem de Lázaro 
é o motor que impulsiona a historia real, 
baseada na experiência de dois jovens de co-
munidade cuja vida será transformada pela 
música. Fátima Toledo, com quem Lázaro e 
Machado trabalharam em Cidade Baixa, pre-
para mais uma vez o elenco jovem, repetindo 
uma experiência que começou em Pixote, a 
Lei do Mais Fraco, de Hector Babenco, há 32 
anos, e prosseguiu em Cidade de Deus, de 
Fernando Meirelles, há dez. Ambos os filmes 
adquiriram projeção internacional e são bem 
exemplos do tipo de vida que os garotos de 
Heliópolis – e Acorda, Brasil – estão conse-
guindo, agora, evitar.

Marcelo Durst, o grande diretor de 
fotografia de Estorvo, retorna ao cinema de-
pois de um período dedicado à publicidade. 
Filho do lendário diretor de TV e cinema 
Walter George Durst, Marcelo já trabalhou 
(num comercial da Nike) com John Woo. Ele 
gosta de ângulos e movimentos de câmera 
complicados. Tira de letra. Seu nome é mais 
um a credenciar a produção da Gullane com 
estreia prevista para o ano que vem.

FOTO: Divulgação

Luiz Carlos Merten
Agência Estado

Lázaro Ramos atua pela 
segunda vez sob a direção de 

Sérgio Machado, com quem havia 
trabalhado em Cidade Baixa, 
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Dados de 2010 e 2011 
mostram que há na PB 2.868 
pessoas com tuberculose
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Brasil tem os maiores juros de cartão de crédito da 
América Latina, aponta levantamento da ProTeste

Por ano, o brasileiro, que efetua parte do pagamento da fatura, paga uma taxa média de 323,14%, quase seis vezes maior em comparação ao segundo colocado

FoTo: Divulgação

Camila Maciel
Da Agência Brasil

Os juros cobrados no 
cartão de crédito no Brasil 
são os maiores da Améri-
ca Latina, de acordo com 
levantamento divulgado 
ontem pela Associação Bra-
sileira de Defesa do Consu-
midor (ProTeste). Por ano, 
o brasileiro, que efetua par-
te do pagamento da fatura, 
paga uma taxa média de 
323,14%, quase seis vezes 
maior em comparação ao 
segundo colocado da lista - 
no caso o Peru, onde a taxa 
média anual é 55%.

Foram pesquisadas as 
taxas de juros nas operações 
de cartão de crédito de sete 
países da região. O tercei-
ro colocado no ranking é o 
Chile com 54,24%, seguido 
pela Argentina (50%), pelo 
México (33,8%) e pela Ve-
nezuela (33%). Colômbia, 
por sua vez, apresentou a 
menor taxa, com 29,23%. 
Foram analisados, durante o 
mês de junho, 13 bancos e fi-
nanceiras em sete países da 
América Latina.

Segundo Renata de 
Almeida, analista da as-
sociação, os indicadores 
econômicos dos países in-
vestigados não justificam a 
discrepância entre as taxas. 
“As diferenças econômicas 
não são significativas. Com 
isso, a gente vê que real-
mente as taxas aplicadas são 
exageradas”, avalia.

Para a ProTeste, os juros 
dos cartões de crédito deve-
riam seguir a trajetória da 
Selic, taxa básica de juros da 
economia, que caiu de 11% 
para 8,5% ao ano, de janei-
ro a junho. No mesmo pe-
ríodo, em contrapartida, os 
juros cobrados pelos bancos 
cresceram de 237,9% para 
323,14%. De acordo com a 
associação, a justificativa dos 
bancos brasileiros para o alto 
percentual é a inadimplência 
do consumidor.

A analista, no entanto, 
avalia que os juros “exorbi-
tantes” são que agravam a 
inadimplência. “Nós acon-

selhamos ao consumidor 
que nunca pague o mínimo 
(da fatura do cartão de cré-
dito) e, caso isso já tenha 
acontecido, que ele faça um 
empréstimo com banco para 
quitar essa dívida, porque os 
juros serão menores que os 
juros rotativos do cartão de 
crédito”, sugere a analista.

Renata Almeida criticou 
a falta de transparência dos 
bancos no fornecimento dos 
dados sobre as taxas. “Com 
a briga dos bancos pela re-

dução dos juros, eles não 
informam com facilidade a 
taxa cobrada nos cartões de 
crédito. Muitas vezes, você 
só conhece a taxa real quan-
do recebe a primeira fatura 
do cartão”, destacou. Segun-
do ela, os bancos e financei-
ras são obrigados a fornecer 
previamente esse tipo de in-
formação.

Protesto
A União Geral dos Tra-

balhadores (UGT) fez no úl-

timo dia 9 uma manifestação 
na Avenida Faria Lima, zona 
oeste de São Paulo, em fren-
te à sede de uma operado-
ra de crédito internacional 
para protestar contra a co-
brança de juros dos cartões 
de crédito. De acordo com o 
sindicato, há casos em que 
os juros chega a compro-
meter 50% do orçamento 
familiar. O ato reuniu cerca 
de 300 trabalhadores, con-
forme estimativa da Polícia 
Militar. Pelos cálculos dos 

organizadores, 500 pessoas 
participaram do protesto.

“A UGT definiu este ano 
que o inimigo número um 
dos trabalhadores é o cartão 
de crédito, com juros abusi-
vos de até 600% ao ano. Esse 
problema está chegando aos 
departamentos jurídicos dos 
sindicatos, porque os traba-
lhadores não sabem mais 
como lidar com isso”, disse o 
presidente do sindicato, Ri-
cardo Patah.

De acordo com Patah, a 

manifestação tem como ob-
jetivo pressionar as opera-
doras de crédito a baixarem 
seus juros. “Protestamos 
para que elas tenham mais 
consciência e não sejam 
agiotas extremados.” O pre-
sidente disse, ainda, que a 
UGT irá distribuir 1 milhão 
de cadernetas para que os 
trabalhadores planejem me-
lhor seus gastos.

Na avaliação da UGT, ju-
ros de 50% ao ano seriam 
uma cobrança razoável.

Caixa inicia pagamento do Pis para 45 mi
Quase 3 milhões de 

trabalhadores vão rece-
ber, nos salários de ju-
lho e agosto, abono de 
um salário mínimo ou 
rendimentos do Progra-
ma de Integração Social 
(PIS) referentes ao ano
-base 2011/2012 e que 
devem ser retirados até 

Como ocorre todos os 
anos, beneficiários corren-
tistas da Caixa e trabalha-
dores das mais de 27 mil 
empresas conveniadas re-
cebem primeiro via crédito 
direto na folha de paga-
mento, situação que deve 
beneficiar mais de 2,9 mi-
lhões de pessoas, segundo 
cálculos do banco.

Os demais trabalha-
dores poderão sacar o be-

2007 que trabalharam 
mais de 30 dias no ano 
passado, com carteira 
assinada, e tiveram ren-
dimento de até dois salá-
rios mínimos, desde que 
os dados tenham sido 
devidamente informados 
ao Ministério do Traba-
lho e Emprego (MTE). 
Quem teve salários maio-
res recebe rendimentos.

Para saber se tem direi-

Stênio Ribeiro
Da Agência Brasil

o final de junho de 2013.
A informação foi li-

berada ontem pela Caixa 
Econômica Federal, ges-
tora do PIS, que acrescen-
ta que 17,9 milhões de 
trabalhadores têm direi-
to ao abono de R$ 622, 
enquanto 27 milhões de 
assalariados poderão sa-
car os rendimentos, em 
valores menores que o 
abono.

nefício, a partir de 15 de 
agosto, diretamente nas 
agências ou terminais de 
autoatendimento, casas 
lotéricas e corresponden-
tes Caixa Aqui, de acordo 
com o mês de aniversário, 
a partir de um calendário 
que prevê total liberação 
até 28 de novembro.

Têm direito ao abono 
todos os trabalhadores 
cadastrados no PIS até 

to ao abono salarial ou 
aos rendimentos do PIS, 
basta consultar o ende-
reço eletrônico www.
caixa.gov.br e escolher o 
serviço online Consulta 
ao Pagamento. O inte-
ressado também pode 
obter informações pelo 
Serviço de Atendimen-
to ao Cliente (SAC), no 
telefone 0800 726 0101, 
opção 2.
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Clubes incentivam
doação de sangue

Governo Federal vai 
construir 900 UPAs

Portal disponibiliza 
banco de dados

A presidenta da República, 
Dilma Rousseff, afirmou ontem no 
programa de rádio Café com a Presi-
denta, que o Governo Federal inve-
stirá R$ 2,7 bilhões até 2014 para 
construir 900 UPAs. As novas uni-
dades se somarão as 200 Unidades 
Pronto Atendimento (24 horas) 
que já estão funcionando em todo o 
país e atendem a mais de 2 milhões 
de pessoas por mês. “Nós sabemos 
que o desafio é imenso, porque 
quase 140 milhões de brasileiros 
e brasileiras dependem exclusiva-
mente do Sistema Único de Saúde, 
o SUS. E isso significa que o nosso 
grande desafio é garantir que esse 
atendimento seja de qualidade para 
todos. E, quando eu digo atendimen-
to, significa ter médicos disponíveis 
e ter um atendimento humano e 
respeitoso”, destacou a presidenta.

O Ministério da Saúde, por 
meio da Secretaria de Gestão do 
Trabalho e da Educação (SGTES) 
participou ontem de evento em 
Campo Grande (MS), para a apre-
sentação regional do “Portal Saúde 
Baseada em Evidências” – plata-
forma desenvolvida em parceria 
com a Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), que disponibiliza 
gratuitamente aos profissionais de 
saúde um amplo banco de dados 
composto por documentos cientí-
ficos baseados em evidências da 
área de saúde.

O portal está disponível para 
14 profissões de saúde regulamen-
tadas no país – Biologia, Biome-
dicina, Educação Física, Enferma-
gem, Farmácia, Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional, Fonoaudiologia, Medicina, 
Medicina Veterinária, Nutrição, Odon-
tologia, Psicologia e Serviço Social 
–, e conta com conteúdos científicos 
e publicações sistematicamente re-
visadas com protocolos clínicos.

Jogadores e torcedores têm 
se mobilizado, cada vez mais, em 
prol de projetos solidários. Um 
belo exemplo é a campanha ‘’Meu 
coração é rubro-negro’’, do Vitória, 
tradicional time da Bahia. Com mais 
de quatro décadas de história, a 
equipe vem disseminando causas 
sociais, como a doação de sangue, 
que está estampada no uniforme 
do time baiano.

Desde o final de junho deste 
ano, o uniforme do Vitória perdeu 
a cor vermelha e ganhou a branca. 
O objetivo agora é conquistar um 
número maior de doadores e trazer 
de volta o vermelho do uniforme. 
Isso porque, na medida em que as 
doações avançam, o vermelho volta 
aos poucos às blusas. A expecta-
tiva do time é que o uniforme esteja 
completamente vermelho o mais 
rápido possível.

Para contribuir com a cam-
panha, o torcedor deve acessar o 
site www.meusanguerubronegro.
com.br e ficar por dentro dos pos-
tos de doação credenciados. A co-
leta pode ser realizada em qualquer 
uma das 25 unidades da Fundação 
de Hematologia e Hemoterapia da 
Bahia (Hemoba), espalhadas por 
toda a Bahia.

Dados acumulados en-
tre os anos de 2010 e 2011 
mostram que na Paraíba há 
2.868 doentes de tuberculo-
se. Entretanto, esse número 
pode ser maior, haja vista a 
deficiência do diagnóstico pela 
baciloscopia, exame atualmen-
te disponibilizado pelo SUS, 
e feito a partir da análise de 
amostras de secreção.

Com a preocupação de 
fortalecer os conhecimentos 
para o correto diagnóstico da 
tuberculose, o Laboratório 
Central (Lacen) da Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES) 
está oferecendo uma oficina 
de avaliação em diagnóstico 
da turberculose para a rede 
de laboratórios. A capacita-
ção começou ontem termina 
hoje no auditório da 6ª Ge-
rência Regional de Saúde, em 
Patos.

Foram convidados para 
a capacitação coordenadores 
de vigilância epidemiológica, 
apoiadores de tuberculose, 
integrantes da atenção bási-
ca, técnicos de laboratórios, 
gerentes e apoiadores dos 
24 municípios que compõem 
a 6ª GRS. A oficina será mi-
nistrada por Lúcia Cristina 
e Marta Brasileiro, ambas do 
setor de bacteriologia e da 
tuberculose do Lacen.

Os participantes irão 
trabalhar na identificação 
do sintomático respiratório 
(pessoa que apresenta tos-
se por mais de três sema-
nas); realizar o diagnóstico 
precoce por baciloscopia e 
iniciar o tratamento imedia-
to. Na programação consta 

Paraíba tem mais de 2.868 pacientes
tuberculoSe
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Saúde oferece oficina de 
avaliação em diagnóstico da 
doença para laboratórios

a identificação da situação 
epidemiológica da tubercu-
lose na Paraíba, como tam-
bém dos municípios repre-
sentados no evento que faz 
parte do plano de educação 
permanente do Governo do 
Estado. Por fim será feito o 
cálculo das metas progra-
madas para 2012.

Os números identifica-
dos serão importantes para 
confrontar com as previsões 
do Ministério da Saúde e 
orientar as campanhas pre-
ventivas e de busca ativa por 
pacientes. Na região de Patos 
existem 28 pessoas receben-
do tratamento da tuberculo-
se, 20 delas nesta cidade.

Na quinta-feira (19), 
à tarde, haverá uma visita 
técnica de monitoramento 
ao laboratório do Centro de 
Saúde Frei Damião, de Patos, 
e na manhã de sexta-feira 
(20) visita ao laboratório 
municipal de Santa Luzia.

Municípios que partici-
parão da capacitação: Patos, 
Cacimbas, Cacimba de Areia, 
Catingueira, Desterro, Emas, 
Junco do Seridó, Mãe D´água, 
Malta, Matureia, Passagem, 
Quixaba, Patos, Santa Luzia, 
Condado, Salgadinho, Santa 
Terezinha, São José de espinha-
ras, São José do Sabugi, São Ma-
mede, São José do Bonfim, Tei-
xeira, Várzea e Vista Serrana.

Os sintomas da tubercu-
lose são os seguintes: Tosse 
com secreção, febre (mais 
comumente ao entardecer), 
suores noturnos, falta de ape-
tite, emagrecimento, cansaço 
fácil e dores musculares. Difi-
culdade na respiração, elimi-
nação de sangue (hemoptise) 
e acúmulo de pus na pleura 
pulmonar são característicos 
em casos mais graves.

O Governo do Estado, por meio 
da Secretaria da Saúde, lançou mais 
uma ferramenta eletrônica para 
subsidiar os serviços de saúde, ges-
tores e a população de um modo ge-
ral com informações que tratam de 
assuntos variados como indicadores 
e estabelecimentos de saúde, produ-
ção ambulatorial e hospitalar, den-
tre outros. 

O site, denominado de Mosaico, 
tem como objetivo agrupar infor-
mações de saúde de diversas fontes 
diferentes, em um mesmo local, per-
mitindo ao gestor uma visão mais 
ampla da situação de saúde, através 
destas fontes. Esse novo sistema de 
informação já está disponível para 
acesso no endereço:  http://mosaico.
no-ip.org/.

De acordo com um dos idealiza-
dores do Mosaico, Marco Túlio Cícero 
de M. Porto, que integra a equipe da 
Gerência de Planejamento da Secre-
taria de Estado da Saúde, o Ministério 
da Saúde disponibiliza, por meio do 
DataSUS, diversos sistemas de infor-

mação. Ele avalia que embora exista 
uma atualização frequente dessas in-
formações, estas se encontram muito 
fragmentadas, dificultando o acesso. 
“Além disso, pelo fato de que cada 
sistema foi criado por uma equipe di-
ferente em épocas diferentes, estes sis-
temas acabam não tendo uma padro-
nização com relação a questões como 
layout, acessibilidade etc.”, destacou.

Na opinião de Marco Túlio, esta 
situação cria um cenário que torna 
complicado o acesso à informação, 
que deveria ser fácil e simplificado, o 
que, por sua vez, acaba tornando o 
processo de tomada de decisão mais 
difícil e lento.  

Ele explicou que, observando 
esse cenário, a Secretaria de Estado 
da Saúde da Paraíba, começou, em 
2011, uma iniciativa no sentido de 
criar um sistema que permitisse que 
essa informação, antes fragmentada 
e de difícil acesso, fosse centralizada 
e seu acesso simplificado, de forma a 
melhorar o fluxo de informação e o 
processo de tomada de decisão. 

Site subsidia serviços e 
gestores com informações

AmbUlAtório e hosPitAl

Brasília – Dados divulga-
dos pelo Ministério da Saúde 
indicam que os casos de tu-
berculose registrados no país 
em 2011 caíram 3,54% em re-
lação ao ano anterior – foram 
notificados, ao todo, 69.245 
casos contra 71.790 em 2010.

Já a taxa de incidência da 
doença no Brasil, de acordo 
com a pasta, caiu 15,9% na 
última década. Em 2001, fo-
ram registrados 42,8 casos de 
tuberculose para cada 100 mil 
habitantes contra 36 casos no 
ano passado.

Em relação aos óbitos 

provocados pela doença, hou-
ve queda de 23,4% no período 
de dez anos, segundo o minis-
tério. Em 2001, o país regis-
trou 3,1 mortes para cada 100 
mil habitantes contra 2,4 mor-
tes em 2010.

Apesar dos avanços, a 
tuberculose no Brasil repre-
senta a quarta causa de óbi-
tos por doenças infecciosas 
e a primeira entre pacientes 
com aids. A recomendação do 
ministério é que todos os pa-
cientes diagnosticados façam 
o teste Anti-HIV. Entretanto, 
em 2010, apenas 60% dessas 
pessoas foram testadas.

De acordo com a pasta, 
em 2011, foram investidos 

US$ 74 milhões no enfrenta-
mento à doença, contra US$ 
5,2 milhões em 2002.

Tosse por mais de três 
semanas, com ou sem catar-
ro, é o principal sintoma da 
tuberculose. Ao apresentar 
esse quadro, qualquer pes-
soa deve procurar uma uni-
dade de saúde. Caso o diag-
nóstico seja confirmado, o 
tratamento deve ser iniciado 
imediatamente, para que a 
cadeia de transmissão seja 
interrompida.

O tratamento deve ser 
feito durante seis meses, sem 
interrupção, e é oferecido gra-
tuitamente pelo Sistema Úni-
co de Saúde (SUS).

Notificações têm queda no país

Brasília – Pessoas que 
vivem em condições desfavo-
ráveis de moradia e alimen-
tação e pessoas com o siste-
ma imunológico deficiente 
que têm dificuldade de aces-
so aos serviços de saúde são 
as principais vítimas da tu-
berculose no Brasil, segun-
do informa o Ministério da 
Saúde.

De acordo com a pasta, 
os seguintes grupos foram 
definidos como prioritários 
no enfrentamento à tubercu-
lose: moradores de rua, po-
pulações carcerárias, indíge-
nas e pessoas que vivem com 
HIV/Aids.

O secretário de Vigilân-
cia em Saúde, Jarbas Barbosa, 
ressaltou que a incidência da 
tuberculose entre indígenas 

é quatro vezes maior que no 
restante da população. Já en-
tre a população privada de 
liberdade, a incidência chega 
a ser 27 vezes maior. Pessoas 
com HIV/Aids têm 30 vezes 
mais chances de contrair a tu-
berculose, enquanto o risco, 
entre moradores de rua, é 67 
vezes maior em razão do al-
coolismo e do uso de drogas.

Em 2010, entre os no-
vos casos de tuberculose 
notificados em todo o país, 
cerca de 10% eram de pes-
soas soropositivas. A Região 
Sul, segundo o ministério, 
foi a que apresentou o maior 
percentual de pessoas diag-
nosticadas com tuberculose 
e HIV (18,6%) – índice quase 
duas vezes superior à média 
nacional.

Vítimas têm moradia e 
alimentação precárias

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

A doença
- A tuberculose é causada por um micro-organismo 

chamado bacilo de Koch, conhecido também pelo seu nome 
científico de mycobacterium tuberculosis. Apesar de atingir 
principalmente os pulmões, pode ocorrer em outras partes 
do corpo, como ossos, rins e meninges (membranas que en-
volvem o cérebro). 

Causas e formas de contágio
- Baixa imunidade, desnutrição, alcoolismo, tabagismo e 

doenças imunossupressoras, como a Aids, favorecem o apare-
cimento da tuberculose.

- A bactéria que causa a doença espalha-se pelo ar atra-
vés da fala, tosse ou espirro de pessoas portadoras de tuber-
culose e que não estão em tratamento. 

saiba mais
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Brasília – O Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais 
(Inpe) desenvolveu um sub-
sistema de propulsão para 

satélite - trata-se de um catalizador 
movido a hidrazina (derivado quí-
mico do petróleo) necessário para 
mover um satélite em órbita e corri-
gir o posicionamento. Ao dominar o 
subsistema de propulsão para o equi-
pamento, o Brasil se torna também 
independente para criar mecanismo 
usado na orientação dos foguetes 
quando ultrapassam a atmosfera.

O ministro da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação, Marco Antonio Rau-
pp, visitou ontem a unidade do Inpe 
em Cachoeira Paulista, interior de 
São Paulo, para conhecer o subsiste-
ma de propulsão que será usado no 
satélite de observação Amazônia 1, 
com lançamento previsto para o pró-
ximo ano.

A criação do equipamento é con-
siderada “um salto” tecnológico do 
Programa Espacial Brasileiro, avalia 
Heitor Patire Júnior, pesquisador do 
Inpe e responsável técnico do pro-
jeto. “Isso era uma caixinha-preta, 
precisamos descobrir na raça”, disse 
ele à Agência Brasil, ao lembrar que 
atualmente o país precisava comprar 
pronto o propulsor (como no caso do 
Brasilsat) ou contar com o desenvol-
vimento por paceiros (como a China, 
no caso dos satélites Cbers).

Além do feito tecnológico, o de-
senvolvimento do propulsor é come-
morado como marco industrial em 
tempo que o Governo Federal lança 
medidas para incentivar áreas es-
tratégicas de transformação, como 
reação à diminuição da produção 

tecnologia

industrial no país, causada, entre ou-
tras razões, pela importação de com-
ponentes.

“Nossa indústria ainda não pro-
duz 60% dos equipamentos que pre-
cisamos para os satélites, mas em cin-
co anos poderemos chegar a 100% 
se os investimentos permanecerem”, 
calcula Patire Júnior, na esperança 
de que as fontes de financiamento do 
programa espacial sejam estáveis.

Em 50 anos de existência, a li-
beração de recursos do programa 
espacial foi bastante irregular sofren-
do com períodos de cortes orçamen-
tários e descontinuidade, o que não 
estimulou a indústria de base, por 
exemplo, a tornar-se produtora de 

liga de alumínio para uso aeronáuti-
co, fundamental para satélites e para 
os aviões da Embraer. “A indústria vai 
sobreviver se houver encomenda”.

O desenvolvimento do sub-
sistema de propulsão mobilizou 
cerca de 50 funcionários do Inpe, 
responsáveis pela especificação da 
tecnologia, e mais duas dezenas 
entre empregados e consultores da 
empresa Fibraforte, de São José dos 
Campos (SP), fabricante do equipa-
mento. Além do pessoal contratado 
diretamente, Heitor Patire Júnior 
soma mais de uma centena de pes-
soas que trabalham para os fornece-
dores da Fibraforte.

A companhia faz parte de um 

consórcio formado por mais outras 
duas empresas que há cerca de uma 
década participam da Plataforma 
Multimissão (PMM), criada pelo Inpe 
para servir de base de satélites como 
o Amazônia-1 e o Lattes. No período, 
a PMM  investiu aproximadamente 
R$ 10 milhões no desenvolvimento 
de peças para os satélites.

Cerca de uma dezena de países 
tem programas espaciais, e o Brasil 
é o mais atrasado. Com o desenvolvi-
mento do subsistema de propulsão, 
o país poderá melhorar a posição no 
cenário mundial e se aproximar de 
emergentes, como a China e a Índia.

Dentro do governo, há grande 
expectativa que a empresa Visiona, 

criada pela parceria público-privada 
entre a estatal Telebras e a privati-
zada Embraer, dê novo impulso ao 
programa espacial. O modelo foi de-
senhado pelo próprio ministro Rau-
pp no ano passado, quando presidia 
a Agência Espacial Brasileira (AEB) 
para o desenvolvimento do Satélite 
Geoestacionário Brasileiro (SGB).

Conforme acordos internacio-
nais, o Brasil tem até 2014 para lançar 
o SGB em órbita. Patire Júnior teme 
que a nova empresa acabe importan-
do muitos componentes e não utilize 
a expertise do Inpe com o propulsor. 
“Não podemos ficar na janela, do lado 
de fora. Qual será o nosso posiciona-
mento ainda não está claro”, salientou.

Brasília – A Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep), agên-
cia do Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovação (MCTI), pre-
para-se para se tornar gestora de 
fundos e ampliar sua capacidade 
de investimento. Com a medida, 
a ser anunciada no próximo mês, 
será possível administrar fundos 
de investimento público e priva-
do, abrir e coordenar a participa-
ção de fundos no mercado finan-
ceiro e participar como sócia em 
negócios, semelhante ao que faz 
o Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BN-
DES) por meio do BNDESPar.

A modificação - há algum tem-
po pretendida pelo presidente da 
Finep, Glauco Arbix - amplia as fon-
tes de financiamento da agência e 
pode trazer incremento na capta-
ção de recursos. Assumindo o papel 
de gestora, a Finep terá condições 
de captar recursos no mercado com 
mais autonomia. Quando opera so-
mente com recursos do Tesouro 
Nacional e de fundos setoriais, a 
agência fica sujeita às medidas de 
controle de gasto e de superávit pri-
mário do governo federal e tem que 
se submeter a legislação mais res-
trita do que à do mercado.“Tenho 

como fazer dinheiro”, explicou o 
presidente da Finep.

A mudança de status foi men-
cionada por Glauco Arbix após 
a assinatura de contrato de em-
préstimo de R$ 100 milhões com 
recursos do Fundo para o Desen-
volvimento Tecnológico das Tele-
comunicações (Funttel). O dinhei-
ro será utilizado para financiar a 
indústria fornecedora de peças e 
prestadores de serviço em teleco-
municações que busquem inova-
ção e possam apoiar o Programa 
Nacional de Banda Larga (PNBL).

Pela segunda vez, dinheiro 
do Funttel é repassado para a 
Finep administrar. No ano passa-
do, foram destinados também R$ 
100 milhões. Do total, segundo o 
Ministério das Comunicações, R$ 
71,5 milhões já foram aplicados 
em projetos concedidos por em-
préstimo com a cobrança do per-
centual da Taxa Referencial (TR) 
e acrescido de 2,5%, mais barato 
que os juros cobrados em finan-
ciamentos da casa própria. “São 
condições dadas por alguns pais 
a alguns filhos, meu pai não me 
daria”, brincou Glauco Arbix.

Um dos projetos já financia-
dos pela Finep prevê a criação 
de medidores digitais do con-
sumo domiciliar de energia em 
redes inteligentes (smart grids), 

que evitem perda e desperdício 
de consumo. Os medidores terão 
mecanismos eletrônicos que per-
mitirão aos domicílios ter acesso à 
internet banda larga. Isso porque 
a rede elétrica também tem cabo 
de fibra ótica. Um protótipo de um 
medidor, produzido por uma em-
presa brasileira, já foi apresenta-
do ao ministro das Comunicações, 
Paulo Bernardo.

A área de telecomunicações, 
junto com o setor de tecnologia da 
informação (TI), representa 28% 
dos R$ 12,7 bilhões solicitados pe-
las empresas à Finep. Os projetos 
ainda estão sob consulta prévia, 
análise e preparação de contrato. 
“Nunca a gente imaginou que em 
uma crise internacional teríamos 
uma demanda desse porte”.

Além desses recursos, a Finep 
prevê aportes para outros seto-
res. A expectativa é que o ministro 
da Ciência, Tecnologia e Inovação, 
Marco Antonio Raupp, aproveite a 
64ª Reunião Anual da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ci-
ência (SBPC), marcada entre os pró-
ximos dias 22 e 27 de julho em São 
Luís (MA), para anunciar linha de 
crédito (com subvenções) para em-
presas do Programa Estratégico de 
Softwares e Tecnologia de Informa-
ção (TI) e fabricantes de peças e ser-
viços para a indústria aeroespacial.

Finep será sócia em projetos e 
participará de fundos financeiros

financiamento

Gilberto Costa
Da Agência Brasil

Gilberto Costa
Da Agência Brasil

O Ministério de Ciência, Tecno-
logia e Inovação (MCTI) e a Agência 
Espacial Brasileira (AEB) já acerta-
ram o modelo da nova política espa-
cial que visa a estimular a produção 
nacional de satélites e o domínio de 
tecnologias consideradas críticas 
pelo governo para o desenvolvimen-
to de satélites de comunicações, de 
observação espacial e de meteoro-
logia. A nova política se insere na 
Estratégia Nacional de Ciência, Tec-
nologia e Inovação que a presidente 
Dilma Rousseff anunciou no segun-
do semestre do ano passado.

A proposta ainda inclui a cria-
ção do Conselho Nacional de Políti-
ca Espacial, vinculado à Presidência 
da República, e um novo do mode-
lo de governança para projetos de 
satélite. A ideia é replicar a forma 
de gestão do programa do Satélite 
Geoestacionário Brasileiro (SGB) – 
em que um comitê diretor (no caso, 
composto pelo MCTI, Ministério 
da Defesa, Ministério das Comuni-
cações e Telebras) aprova planos, 
orçamentos, cronogramas para a 
construção do equipamento e é o 
responsável final pela operação do 
sistema.

O SGB, criado para atender a 
demandas militares, e o Plano Na-
cional de Banda Larga (PNBL) se-
rão construídos em parceria entre a 
Telebras e a Embraer. No começo do 
mês passado, as duas empresas as-
sinaram um memorando de enten-
dimento para constituição de socie-
dade (com participação de 51% da 
Embraer e 49% da Telebras).

“A escolha da Embraer como 
parceira da empresa que ficará res-
ponsável pela construção do saté-
lite vai permitir a formação de um 
consórcio maior de empresas dis-
postas a investir em um projeto que 
é caro e demanda recursos intensi-
vos”, afirmou Marco Antonio Raupp, 
presidente da AEB, em audiência 
pública na Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática (CCT) no Senado Fe-
deral.

O desenho de governança do 
projeto da SGB esvaziou as parti-
cipações do Instituto Nacional de 
Políticas Espaciais (Inpe) e do De-
partamento de Ciência e Tecnolo-
gia Aeroespacial (DCTA) na antiga 
política espacial e criou um arranjo 
institucional, com a participação da 
iniciativa privada, o que pode, se-
gundo Raupp, dar mais agilidade à 
indústria nacional.

“Isso é um corolário da nossa 
política de incrementar o número de 
projetos e passar esses projetos para 
as empresas, não ficar nas mãos ex-
clusivas dos institutos de governo. 
Por que esses institutos de governo 
estão sob o regime legal que atrapa-
lha demais a condução de um projeto 
industrial. Não é o universo legal ade-
quado para a execução de um projeto. 
É o óbvio ululante, mas tem que dizer”, 
defendeu o presidente da AEB, Marco 
Antonio Raupp, em entrevista à Agên-
cia Brasil. A preocupação do presiden-
te da agência é “criar carga para a in-
dústria para que ela tenha condições 
de investir em capacitação”.

Nova política espacial 
vai estimular produção

Propulsão de satélite
Brasil domina tecnologia para situar equipamento na órbita

Criação do propulsor é considerado “salto tecnológico” e 60% dos equipamentos utillizados para a produção de satélites no Brasil é oriundo de indústrias 



Em busca da imortalidade
O DESEMBARGADOR Marcos Cavalcanti de 

Albuquerque, presidente do TRE/PB, também é forte 
candidato à vaga deixada por Ronaldo Cunha Lima 
na Academia Paraibana de Letras.

O ilustre paraibano é autor de interessantes 
estudos historiográficos sobre a cidade de Maman-
guape, a barroca Igreja do Carmo e os Carmelitas 
na Paraíba, além de obras relacionadas a temas 
jurídicos.

Até o momento há três candidatos: Marcos 
Cavalcanti, Flávio Tavares e Antônio Mariano.
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Ética e política brasileira
A PRESIDENTE da API, jornalista Marcela Sitônio, 

convidando para o jantar-palestra que a entidade irá pro-
mover em parceria com o Núcleo de Apoio aos Estagiários 
da OAB/PB, no próximo dia 25, na Churrascaria Sal & Brasa.

O palestrante será o professor João Maurício Adeodato, 
da UEPE e coordenador dos cursos de Direito da Faculdade 
Maurício de Nassau, que abordará o tema “Ética e política 
brasileira”. O encontro é destinado a profissionais da im-
prensa paraibana e agentes públicos convidados.

Turismo
A ARGENTINA será a próxima ação de 

marketing da PBTur para divulgar o destino Pa-
raíba. O projeto foi aprovado pela Embratur, que 
já autorizou o repasse de R$ 332.568,99 para 
a empresa paraibana viabilizar a divulgação do 
mercado local junto às operadoras argentinas.

A ação vai concretizar a vinda de voos 
charters de Buenos Aires para João Pessoa no 
próximo ano.

Marília e seu pai, médico José Calixto que está hoje aniversariando

Estimados Lúcia e Wilson Braga, ele é o aniversariante de hoje
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Homenagem a Ronaldo
A UNIÃO Brasileira de Escritores da Paraíba, 

presidida por Ricardo Bezerra, vai realizar uma 
sessão especial em homenagem ao saudoso 
poeta Ronaldo Cunha Lima, no Dia Nacional do 
Escritor, que transcorre na próxima quarta-feira.

Será às 17h, no Centro Cultural Joacil de 
Britto Pereira, sede provisória daquela institui-
ção, localizada na Praça Dom Adauto.

Terceira Idade 

A PROFESSORA  Eli-
sângela Lucena está se 
especializando em lecionar 
computação em domicílio 
para a turma da Terceira 
Idade. Com muita paciência, 
ela ensina os segredos do 
computador e como chegar 
ao maravilhoso mundo da 
internet. Informações pelo 
telefone 8881-7772.

Fotógrafo Olenildo 
Nascimento, deputado 
Wilson Braga, Sras. 
Maria Augusta Batis-
ta e Valdete Almeida, 
arquiteta Carmen Melo, 
empresária Gizêlda Fal-
cone, dentista Roberta 
Moreira, professora 
Júlia de Alencar Silvei-
ra, Gina Lorena Mariz, 
médico José Calixto.
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23 anos
FORAM  comemora-

dos na última segunda-feira 
os 23 anos de instalação 
da 4a Vara do Trabalho de 
João Pessoa,  cuja primeira 
titular foi a atual desembar-
gadora Ana Maria Madruga. 
Atualmente o órgão tem 
no comando a juíza Mirtes 
Takeko Shimanoe.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“As pessoas são 
doentes devido à 
incapacidade para o 
prazer”

“O que é verdadeiramente 
imoral é ter desistido 
de si mesmo”

WILHELM REICH CLARICE LISPECTOR

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   O Centro Audiovisual Norte 
Nordeste e o Núcleo de Produção 
Digital da Paraíba abriram inscri-
ções para o curso de Direção de 
Atores e Interpretação Cinema-
tográfica.

   As inscrições são gratuitas 
e as aulas serão ministradas pelo 
diretor Christian Duurvoort. Mais 
informações no site da Funesc, 
www.funesc.pb.gov.br.

Zum Zum Zum
   Quem chega para uma temporada em João Pessoa é Lourdinha Sousa Servulo. 
Amanhã, a turma das Lourdinas se reúne com ela no Mangai, em encontro organizado 
por Gracinha Lyra.

   Em nossas mãos, caprichada edição da revista Artestudio, da arquiteta 
Márcia Barreiros, editada pelo jornalista Renato Félix. Entre as matérias, destaque 
para a “Grandes Arquitetos”, com a genial iraquiana Zaha Hadid, que tive a opor-
tunidade de conhecer tempos atrás em São Paulo.

   Será no próximo domingo, no Theatro Santa Roza, o tão badalado concurso 
de Miss Paraíba.

   Hélia Botelho prepara animada festa de aniversário. Será no próximo dia 
7 no Sonho Doce em ritmo de Dancing Days!

Arquitetos Carmen Melo e Alain Moskowicz, ela aniversaria hoje
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Socorro Pordeus está de volta após temporada em São Paulo

Chef por um dia

O JUIZ EDUARDO BARROS será chef por um dia hoje 
dentro do projeto do site Gourmetidos, desenvolvido em 
parceria com a Mercearia Café Bistrô.

O doublé de chef de cuisine tem curso básico de 
Gastronomia na Escola de Gastronomia Fátima Lima e 
aulas com o professor Cedric Fouache, que foi chef em 
um restaurante em Edinburgh, na Escócia e, hoje, leciona 
no Espaço Soleil, em João Pessoa.

A ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, através do Refe-
rencial para a Juventude, sob o comando do padre 
Pedro Geraldo Targino da Cunha, prepara o evento 
“Bote Fé na Vida”, para acontecer no próximo do-
mingo em João Pessoa.

Trata-se de uma corrida de rua, cuja largada 
será às 8h no Busto de Tamandaré, com destino 
a Fundação Casa José Américo, na Praia do Cabo 
Branco, e retorno ao ponto de partida.

A inscrição, que dá direito a uma camisa, está 
sendo feita no Palácio do Bispo e o evento será ani-
mado pelos grupos de músicos do Ministério Shalon 
e Ministério Jovem de Mangabeira.

Música instrumental
EM AGOSTO, o cantor e instrumentista paraibano radi-

cado na Suíça Washington Espínola estará em João Pessoa 
para mostrar o álbum “Washington Espínola Greatest Hits”, 
já lançado em Geneve e em Londres.

Na Capital paraibana ele fará show e gravação de DVD 
no dia 8, no Chopp Time, com participação de músicos 
locais convidados e, no dia 11, na Usina Cultural Energisa.

Maravilha!
A MÚSICA de qualidade 

será destaque no casa-
mento de Priscilla Almeida e 
Mário Zenaide no próximo 
dia 28, na Igreja de Nossa 
Senhora de Fátima, no Mi-
ramar seguido de almoço na 
Bella Casa, de Ignez Cunha.

Não podia ser diferen-
te, pois estará no comando 
a compositora e tecladista 
Thayse Gadelha acompa-
nhada de Ariadne Lima na 
voz e Felipe no violino na 
cerimônia religiosa. E, na 
recepção, o valoroso Grupo 
Nossa Voz, com Thayse, 
Ariadne, Gracinha Carvalho 
e Germana Sales, acompa-
nhadas do grande baterista 
Glauco Andrezza e Adriano 
no contrabaixo. 

Ou seja, músicos da 
melhor qualidade!

Festejos
A COLUNISTA  

social Astrid Bakke 
comemora hoje seu 
aniversário, trans-
corrido no mês 
passado, reunindo 
amigas para mo-
mentos de alegria e 
animação.

Será com um 
almoço hoje em 
ritmo de adesão, 
a partir das 12h no 
andar superior do 
restaurante Tererê, 
na Praia do Cabo 
Branco.

Bote Fé na Vida
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Buracos levam perigo a condutores
transtorno nas ruas

Greve dos professores 
da uFPB e uFCG 
completa dois meses

Página 14

Estragos causados em 
veículos aumentam 
serviços nas oficinas 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Se o trânsito congestio-
nado já é um grande pro-
blema de locomoção para 
motoristas, o que não dizer 
da buraqueira que é visível 
nos bairros periféricos e em 
ruas centrais de João Pessoa, 
aumentando a clientela em 
sucatas e oficinas de automó-
veis espalhadas pela Capital. 
O caso é mais complicado 
no período de chuva quando 
ocorrem acidentes e muitos 
condutores acabam se es-
tressando e reclamando da 
situação. “Para mim eu acho 
ótimo, pois, só assim estou 
faturando melhor”, comemo-
ra Itamar da Silva, proprietá-
rio de uma oficina mecânica 
situada no Bairro do Cristo 
Redentor.

Os buracos nas ruas e 
avenidas têm se constituído 
uma verdadeira dor de ca-
beça para motoristas e pe-
destres. Em diversos locais 
da cidade, ontem, foi cons-
tatado a buraqueira. Ao lado 
do ginásio O Ronaldão, no 
Cristo Redentor, numa rua 
paralela à BR 230, os moto-
ristas faziam “zigue-zague” 
para não danificar o veículo 
e evitar algum acidente. 

Próximo ao Portão 2 do 
Centro Universitário de João 
Pessoa (Unipê), a situação 
também não era diferente, o 
mesmo ocorrendo em diver-
sas ruas do Bairro de Água 
Fria, Bessa, Centro e, porque 
não dizer, nos bairros perifé-
ricos.

“A demanda é gran-
de, mas, nosso pessoal está 
nas ruas. Temos oito equi-
pes, totalizando mais de 100 

pessoas trabalhando na re-
cuperação dos pavimentos, 
drenagem, manutenção em 
galerias, dentre outros ser-
viços”, afirmou Marize Pau-
lino, responsável pelo Setor 
de Manutenção da Secretaria 
Municipal de Infraestrutu-
ra – Seinfra. A Assessoria de 
Comunicação da Secretaria 
informou que, diariamente 
são em torno de 15 solicita-
ções para manutenção nas 

ruas da Capital, a maioria re-
ferente a “tapa buracos”, mal 
crônico que não dar sossego 
à população.

O motorista Francisco 
das Chagas Nascimento, re-
sidente na Rua Manoel Deo-
dato, no Bairro da Torre, disse 
que quinzenalmente leva seu 
automóvel para vistoria em 
oficinas mecânicas. “É melhor 
prevenir do que remediar. A 
buraqueira tem trazido mui-

tos transtornos para nós e é 
sempre bom nosso carro está 
em perfeita situação”, comen-
tou ele, acrescentando que 
“na Torre também existem 
ruas esburacadas que carecem 
de uma atenção especial dos 
órgãos competentes”.

O mecânico Crispim de 
Jesus da Silva, que possui uma 
oficina no Distrito Mecânico, 
na Capital, nada tinha a re-
clamar dos buracos existen-

tes nas ruas de João Pessoa. 
“Reclamar do que? Se tem 
aumentado consideravelmen-
te meu lucro? Ruim mesmo é 
quando a buraqueira está aca-
bando na cidade”, ironiza ele.

A Secretaria de Infraes-
trutura não tem medido es-
forços para tapar os buracos 
que tem se formado, princi-
palmente devido as recentes 
chuvas que caíram na Capital. 
“Para não atrapalhar o trânsi-

to, estamos também atuando 
nos fins de semana”, afirmou 
Marize Paulino, acrescentan-
do que as solicitações podem 
ser feitas através das redes 
sociais da Prefeitura Munici-
pal de João Pessoa, por tele-
fone ou através de protocolo 
no próprio órgão. Há ainda, 
diariamente, as reclamações 
que chegam ao conhecimen-
to da secretaria através do 
sistema de Rádio-Escuta.

Em várias ruas e avenidas da Capital paraibana é possível localizar os temidos buracos, que além do prejuízo financeiro, também colocam em risco a vida da população

O Mercado Central, 
considerado um dos maio-
res da Paraíba, continua 
com a parte de trás, lo-
calizada na Rua Almeida 
Barreto, parecendo um 
“favelão”, na opinião dos 
frequentadores. Mas se-
gundo informações da 
Diretoria de Planejamen-
to Urbano (Diplur), da Se-
cretaria de Planejamento 
do Município (Seplan), o 
projeto para renovação e 
construção daquela área já 
está em fase de licitação. 

O mercado que com-
pletou este ano 63 anos de 
existência, e que está com 
cerca de 80% das obras 
concluídas deverá ficar 
pronto até o final do ano. 
A Prefeitura de João Pes-
soa (PMJP) investiu aproxi-
madamente R$ 10 milhões 
em obras de requalificação 
e reestruturação do Mer-
cado Central o que vem 
contribuindo para melho-
rar a vida dos cerca de mil 

comerciantes e milhares 
de consumidores que fre-
quentam o local.

As obras que faltam 
ser executadas incluem as 
reformas ou construção do 
galpão IV (diversos), praça 
de alimentação III, área de 
convivência, praça, nova 
bateria de banheiros e es-
tacionamento, além do 
galpão VI (confecções). Por 
outro lado, as áreas já re-
formadas foram os galpões 
I, II e V (setor administrati-
vo e de comercialização de 
cereais e produtos diver-
sos), as praças de alimenta-
ção I e II e os pavilhões I e 
II (frutas, verduras e raízes). 

A parte de trás do 
Mercado Central que já foi 
toda projetada pela Diplur, 
será a última etapa da re-
forma. Mas enquanto as 
obras não são realizadas 
o que se vê na parte de 
trás do maior mercado da 
Paraíba,  é muito lixo, bar-
racas caindo aos pedaços, 
tralhas e dezenas de gatos.

Segundo o comer-
ciante de fumo, Genival 

Lixo e tralha incomodam consumidores
MErCaDo CEntraL

Pedrosa, 81 anos, que ne-
gocia o produto há 50 anos, 
a expectativa de todos os 
comerciantes daquela área 
é que as obras do Mercado 
Central sejam concluídas 
o mais rápido possível. Ele 
revelou que muitas pessoas 
deixaram de fazer compras 
naquela área do mercado 

por causa do lixo e da su-
jeira, mas acredita que da 
mesma forma que a prefei-
tura reformou a parte da 
frente, a de trás também 
deverá ganhar a reforma e 
ficar receptiva.

Mas enquanto as obras 
não são iniciadas, a parte 
de trás continua cheia de 

barracas de ferro velho, 
barbearias, barracas de con-
serto de liquidificadores, 
ventiladores, de bicicletas, 
de caixas de som e muitos 
botecos. Mas com o novo 
projeto do mercado tudo 
vai ser reformulado e na-
quela área também deverá 
ser construído um grande 

estacionamento e uma 
nova praça de alimen-
tação, além dos boxes 
para comercialização.

Alguns dos consu-
midores que fazem fei-
ras no Mercado Central, 
como a dona de casa Jo-
seana dos Santos, disse 
que atualmente só entra 
no mercado por causa 
das frutas e verduras 
que geralmente são no-
vinhas. Mas a maior difi-
culdade, segundo ela, é 
a falta de local para es-
tacionar seu carro. 

“Espero que a Pre-
feitura de João Pessoa 
cumpra o que prometeu 
e construa o estaciona-
mento do mercado ain-
da este ano. Acredito 
que mais donas de casa 
passarão a freqüentar o 
local após a conclusão 
do estacionamento e 
muitas ainda deixam de 
fazer compras lá porque 
não tem onde parar o 
carro. Então preferem ir 
aos supermercados”, ar-
gumentou. 

O que se vê na parte de trás do mercado é muito ferro velho e barracas em péssimas condições

FotoS: Evandro Pereria

José Alves
Zavieira2@gmail.com
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Greve na UFPB e UFCG completa
dois meses e compromete o semestre
Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

A greve dos professores 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) e da Univer-
sidade Federal de Campina 
Grande (UFCG) completou 
2 meses ontem e já com-
promete o semestre letivo 
2012.2 dos 62 mil alunos 
das duas instituições. Hoje, 
no período das 9 horas até 
às 11 horas, o comando de 
greve fará um ato público 
em frente ao Prédio da Re-
ceita Federal, localizado na 
Avenida Epitácio Pessoa. 

Amanhã, de acordo com 
o presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores em Ensi-
no Superior da Paraíba (SIN-
TESPB), Severino Ramos, 
uma numerosa delegação 
paraibana estará presente 
na Marcha dos Servidores 
Federais em Brasília, para 
participar de um grande ato 
público que deverá reunir 
mais de 10 pessoas em frente 
a Esplanada dos Ministérios. 
A comitiva paraibana tam-
bém participará da Plenária 
Nacional Unificada, que será 
promovida pelas entidades 

O comando de greve vai 
realizar hoje um ato público
em frente à Receita Federal

representativas dos servido-
res públicos federais na pró-
xima sexta-feira.

“Na Plenária Nacional 
Unificada as entidades re-
presentativas dos servidores 
públicos irão avaliar os mo-
vimentos realizados nos dias 
18 e 19 em diversos estados”, 
revelou. Na última sexta-feira, 
o Ministério do Planejamento 
propôs aos professores das 
instituições federais de ensi-
no um novo plano de carreira 
para a categoria oferecendo 
um reajuste que chegaria a 
até 45% em três anos, a par-
tir de 2013, porém, o Sindi-
cato Nacional dos Docentes 
das Instituições de Ensino 
Superior (Andes), recomen-
dou que os professores que 
rejeitem a proposta feita pelo 
Governo Federal. 

Na próxima segunda-fei-
ra (23), dirigentes do Andes 
tem reunião agendada para 
às 14 horas, no Ministério do 
Planejamento com o secretá-
rio de Relações do Trabalho, 
Sérgio Mendonça. A princi-
pal reivindicação dos profes-
sores é a reestruturação do 
plano de carreira sobre os 
salários dos três segmentos, 
que é considerado injusto 
por eles, e também solicitam 
a incorporação das gratifica-
ções ao salário. 

Quem passa pelo 
Centro Histórico de João 
Pessoa, em especial pe-
las ruas Duque de Caxias, 
João Suassuna e Trinchei-
ras, se depara com edifi-
cações que necessitam de 
reparos e serviços como 
podas, emparedamentos, 
fechamentos com tapu-
mes, escoramentos e des-
cupinização.

Na manhã de hoje, 
o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Na-
cional (Iphan), o Instituto 
do Patrimônio Histórico 
e Artístico do Estado da 
Paraíba (Iphaep) e a Co-
ordenadoria do Patrimô-
nio dos Bens Culturais de 
João Pessoa (Copac) da-
rão início a uma série de 
serviços emergenciais nos 
móveis que estão classifi-
cados como “situação de 
risco”.

A partir das 7h, equi-
pes da Secretaria do Meio 
Ambiente (Semam) e da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano (Sedurb) 
de João Pessoa instalarão 
as máquinas e realizarão 
a poda das árvores, que 
crescem nas fachadas, em 
três dos imóveis históricos 
que se encontram aban-
donados pelos proprietá-
rios e estão em “estado 
ruinoso”. As edificações 
estão localizadas na Pra-
ça Dom Adauto, esquina 
com a Rua Vigário Sarlem, 
e na Rua Duque de Caxias.

“As árvores provo-
cam rachaduras nas pa-

Ação emergencial vai podar árvores
que crescem na fachada de prédios

CENTRO HISTÓRICO

Com a paralisação dos professores, 62 mil estudantes das duas instituições de ensino superior estão sem aula na Paraíba

Os servidores públicos do 
Núcleo Estadual do Ministé-
rio da Saúde, em João Pessoa, 
entraram em greve por tem-
po indeterminado. Eles deci-
diram aderir ao movimento 
nacional do funcionalismo pú-
blico federal para pressionar o 
governo a negociar as reivin-
dicações dos trabalhadores. 
O SindsprevPB realizou uma 
mobilização na segunda-feira 
(16) para repassar informes 
sobre a paralisação em outros 
estados, e conclamar os servi-
dores a aderir ao movimento.

Ontem, o comando de 
greve informou que 70% dos 
servidores cruzaram os bra-

ços no Núcleo. Para o diretor 
de comunicação do Sindspre-
vPB, Antônio Bichara, a greve 
é um instrumento do trabalha-
dor na luta pelos seus direitos 
e reivindicações. Ele disse que 
o comando de greve vai deba-
ter as estratégias de mobiliza-
ção para que hoje a adesão no 
núcleo chegue a 100%.

Em Campina Grande, 
será realizada uma assem-
bleia amanhã para adesão à 
greve dos servidores do Mi-
nistério da Saúde lotados no 
Hospital Universitário Alcides 
Carneiro. Um ato público está 
programado para  acontecer 
às 10h em frente ao hospital.

Núcleo de Saúde em JP 
paralisa as atividades

TEMPO INDETERMINADO

redes e colocam em risco 
a integridade dos imóveis 
e do público que transita 
pelas calçadas”, explica 
o diretor executivo do 
Iphaep, Marco Antonio 
Coutinho. 

Segundo ele, a ação 
tem caráter exemplar e 
marca o início de uma sé-
rie de atividades que se-
rão realizadas, até o final 
do ano, nos 86 imóveis 
em “situação de risco” do 
Centro Histórico da Capi-
tal paraibana.

Inicialmente, os ór-
gãos patrimoniais vão 
realizar os serviços emer-
genciais, inclusive, em 
imóveis de particulares. 
Mas, numa etapa poste-
rior, será intensificado 
o trabalho junto ao Mi-
nistério Público (Federal 
e Estadual), para que os 
proprietários sejam obri-
gados a realizar os servi-
ços emergenciais. 

“A legislação diz que, 

após o tombamento, o di-
reito de propriedade per-
manece inalterado, ca-
bendo ao dono, e não ao 
poder público, a respon-
sabilidade pela manuten-
ção e integridade do imó-
vel”, diz Marco Coutinho.  

 
Tombamento
A poligonal de tom-

bamento da Capital parai-
bana está protegida por 
decretos do Iphan e do 
Iphaep. A área compre-
ende um perímetro que 
se inicia no Varadouro, na 
Cidade Baixa, e chega até 
a Praça da Independên-
cia, contemplando, ainda, 
as ruas do Centro (Duque 
de Caxias, João Suassuna, 
Trincheiras e Jaguaribe) 
e os bairros de Tambiá e 
Roger. 

Com o tombamento 
nacional e estadual, estão 
protegidos, para as fu-
turas gerações, centenas 
de imóveis que possuem 

valor histórico, artístico e 
arquitetônico e que fo-
ram edificados nos últimos 
quatro séculos.

Na década de 1990, 
o Iphaep e a Comissão do 
Centro Histórico de João 
Pessoa realizaram um le-
vantamento nos imóveis 
do Centro Histórico. Se-
gundo o documento (que 
está sendo atualizado pe-
los técnicos do patrimônio 
estadual), existem na área 
86 imóveis em estado rui-
noso. Nesse universo, mais 
de 90 por cento das edi-
ficações são de proprie-
tários particulares, sendo 
que os 10 por cento res-
tantes pertencem ao po-
der público federal, esta-
dual e municipal.

A poda das árvores 
das fachadas, que aconte-
ce nesta quarta-feira pela 
manhã, resulta de uma 
parceria que envolve o 
Iphan, o Iphaep e a Copac. 
Também estão integrados 
à ação: a Defesa Civil – do 
Estado e do Município –, o 
Corpo de Bombeiros e as 
secretarias do município 
de João Pessoa – Semam, 
Sedurb, Semob e Seinfra.

“Esta é uma ação 
emergencial e tem caráter 
apenas exemplar, mas é 
muito importante: os ór-
gãos do patrimônio, nas 
três esferas, estão unidos, 
para chamar atenção para 
a necessidade, urgente, 
da preservação do Centro 
Histórico de João Pessoa”, 
conclui Marco Coutinho.

Os serviços de poda das árvores em JP vão ter início hoje

FOtO: Evandro Pereria

FOtO: Marcos Russo

Com o tema “Senhora 
Sant’Ana  e São Joaquim, ro-
gai a Deus pela fé de todas as 
famílias”, a Paróquia Sant’Ana, 
no conjunto Funcionários II, 
em João Pessoa,  iniciou a sua 
programação alusiva a festa 
da padroeira.  Desde o último 
dia 13 que a imagem peregri-
na vem percorrendo todas as 
comunidades que integram a 
paróquia. A peregrinação ter-
mina no dia 20, quando será 
aberta oficialmente a festa. 

A imagem da Senhora 
Sant’Ana foi levada da matriz 
no dia 13 para a Capela de As-
sunção, no  Grotão.  No dia 14, 
a imagem foi para a  Capela de 
Santa Clara; no dia 15,  para a 
Capela de Nossa Senhora das 
Graças e, na segunda-feira, ela 
foi levada para a comunidade 
Nossa Senhora de Nazaré. On-

tem, a imagem  seguiu para a  
Capela de São Paulo Apósto-
lo; hoje, vai  para o Santuário 
São José, e dia 19, para Nossa 
Senhora Aparecida. 

No dia 20, a imagem sairá 
em carreta com todo ECC sain-
do da Capela de Nossa Senhora 
Aparecida para a matriz, onde 
haverá o hasteamento das ban-
deiras e missa solene de Aber-
tura, com Monsenhor Ednaldo 
(Santíssima Trindade – Valen-
tina). Nesta data, terá inicio a 
Festa da Senhora Sant’Ana. 

De acordo com o missio-
nário diocesano, Padre Edil-
son Figueiredo, a Festa da 
Senhora Sant’ Ana será um 
momento de fraternidade, 
de união e de colocar de lado 
toda e qualquer indiferença, 
em favor do amor de Deus 
para conosco. 

Igreja promove a festa 
de Senhora Sant’Ana

NO FUNCIONÁRIOS II



Vítimas da seca recebem cestas básicas
assistência
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Municípios contemplados 
têm os menores IDH e 
baixas taxas de chuva

Cerca de 7.700 cestas 
básicas começaram a ser dis-
tribuídas, na Paraíba, para 
as vítimas da seca. Destas, 
700 estão sendo entregues 
pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Humano 
(Sedh) fruto de doação. As 
demais foram enviadas pelo 
Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à 
Fome (MDS) e estão sendo 
distribuídas pela Defesa Civil 
do Estado.

Na última segunda-feira 
(16), no município de Am-
paro, foram distribuídas 100 
cestas para a população, pela 
equipe da Sedh. Os municí-
pios contemplados foram 

escolhidos por meio de uma 
pesquisa que indicou os que 
possuem menor Índice de 
Desenvolvimento Humano 
(IDH) e que registraram me-
nores taxas pluviométricas 
em 2012.

A distribuição, em Am-
paro, teve início por volta 
das 16h. Para a população, a 
ajuda chegou em boa hora, 
como destacou o agricultor 
Adriano Maciel. “Tudo que a 
gente recebe é bom demais, 
porque aqui tem muita gente 
que precisa. Aqui está muito 
seco e só deu para o pasto 
dos animais, então essa ajuda 
é muito boa”, afirma. 

Esta semana, a Secreta-
ria de Estado de Desenvolvi-
mento Humano entrega ain-
da as cestas nos municípios 
de Areial (17), Aroeira (18), 

Alcantil (19), Assunção (20) 
e Catolé do Rocha (23). 

Cada cesta básica con-
tém 20 quilos de alimentos 
não perecíveis. O trabalho de 
triagem das famílias foi feito 
pelas equipes municipais de 
assistentes sociais e psicó-
logos dos Centros de Refe-
rência da Assistência Social 
(Cras).

Entre o conjunto de 
ações do Governo do Esta-
do para reduzir os efeitos 
da seca estão os recursos de 
convivência com a estiagem, 
investimentos para melho-
ria da oferta de água como a 
perfuração e recuperação de 
poços artesianos. O Governo 
do Estado também isentou o 
ICMS para garantir a ração 
animal, além de crédito para 
a agricultura.

O Governo da Paraíba 
prossegue com o trabalho 
de perfuração de poços 
em cidades atingidas pela 
estiagem. Este ano, o tra-
balho da Companhia de 
Desenvolvimento dos Re-
cursos Minerais (CDRM) 
já perfuraram 96 poços 
artesianos em rochas cris-
talinas, no semiárido pa-
raibano, para ajudar no 
abastecimento humano e 
animal. Mais de 350 poços 
estão programados para 
serem perfurados em vá-
rios municípios, por meio 
de projetos apresentados 
nas plenárias do Orçamen-
to Democrático e de proje-
tos do Fundo Estadual de 
Combate e Erradicação da 
Pobreza (Funcep).

O chefe da Divisão 
de Hidrogeologia e Son-
dagens da CDRM, Milton 
Mafra, revela que os poços 
estão em pequenas comu-
nidades rurais e cada um 
deles atende em média a 
demanda de cinco ou mais 
famílias. Já foram perfu-
rados poços em Nazarezi-
nho, Queimadas, Sumé, Ca-
raúbas, Bananeiras, Nova 
Palmeira, São Sebastião 

Governo fará perfuração
de mais de 350 poços

contra estIageM

Foto: cláudio Goes/secom-PB
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Até agora, a CDRM já abriu 96 poços artesianos em rochas cristalinas, no semiárido

do Umbuzeiro, Emas, Poci-
nhos, São José do Sabugi e 
Barra de Santana.

Até a próxima segun-
da-feira (23), as equipes da 
CDRM vão retomar a per-
furação de poços em Boa 
Vista, Caraúbas e Campina. 
No atendimento da deman-
da do Funcep, a CDRM vai 
perfurar mais 64 poços ar-
tesianos, e pela agenda do 
Orçamento Democrático 
mais 249. Na zona rural de 
Campina Grande deverão 
ser perfurados 43 poços.

A profundidade má-
xima desses poços é de 50 
metros, mas a média tem 
sido 35 metros. A vida útil 
de um poço, de acordo com 
a vazão de 1.500 litros por 
hora, é de mais de 20 anos. 
No Cariri, quando a água 
não é própria para o con-
sumo humano, é utilizada 
para atender os rebanhos.

Em agosto
De acordo com Milton 

Mafra, a previsão é de que 
a partir de agosto comece 
a instalação dos equipa-
mentos nos poços para que 
eles passem a ofertar água 
para o homem do campo. 

Para funcionar, os poços 
necessitam de catavento e 
bombas.

No município de Bar-
ra de Santana, na micror-
região do Cariri Oriental, 
os 8,2 mil habitantes te-
rão um reforço na oferta 
d’água com 15 novos po-
ços. Em Caraúbas serão 13 
poços. A prioridade agora é 
a perfuração ou desobstru-
ção de poços públicos. Em 
2011, a CDRM perfurou 26 
e desobstruiu outros seis.

O chefe da Divisão 
de Hidrogeologia e Son-
dagens da CDRM, Milton 
Mafra, explica que a com-
panhia também perfura 
poços em propriedades 
particulares, por meio de 
contrato com o interessa-
do. No entanto, nesse pe-
ríodo de estiagem a priori-
dade é atender a demanda 
pública do Governo do Es-
tado, do Fundo de Combate 
e Erradicação da Pobreza 
– programa do Governo Es-
tadual ligado à Secretaria 
do Planejamento e Gestão 
–, e de prefeituras. A Paraí-
ba tem 12 mil poços cadas-
trados e cerca de seis mil 
estão inoperantes.

O delegado Bruno Victor 
Germano, da 6ª Distrital, em 
Santa Rita, deverá instaurar 
procedimento policial com o 
objetivo de investigar e iden-
tificar o autor do disparo 
que atingiu uma criança de 6 
anos. O garoto foi socorrido 
para o hospital de Emergên-
cia e Trauma, onde foi aten-
dido e depois liberado.

O fato aconteceu na 
noite de anteontem no bair-
ro Santa Cruz, na cidade de 
Santa Rita. Ele foi atingido 
por um disparo no pé direito 
e imediatamente socorrido 
para a Unidade de Pronto 
Atendimento – UPA daquela 
cidade da Região Metropoli-

Secretaria de Desenvolvimento Humano e MDS vão distribuir 7.700 cestas básicas na Paraíba

O Governo do Estado, 
por meio do projeto Coope-
rar, está liberando mais de 
R$ 1, 5 milhão para projetos 
produtivos de apoio a seis co-
operativas de mineração nos 
municípios de Frei Martinho, 
Nova Palmeira, Várzea, Junco 
do Seridó, Picuí e Pedra La-
vrada.  Os convênios foram 
assinados ontem e começam 
a ser liberados para as contas 
das cooperativas a partir de 
sexta-feira (20).

No início da tarde, o go-
vernador Ricardo Coutinho 
recebeu, na Granja Santana, 
representantes das coopera-
tivas de mineração Cooper-
junco (Junco do Seridó), Co-
opermineral (Frei Martinho), 
Coomipel (Pedra Lavrada), 
Coogarimpo (Nova Palmei-
ra), Coopicuí, os prefeitos 
de Picuí, Buba Germano, e 
de Junco do Seridó, Branco, 
além do gestor do Cooperar 
na Paraíba, Roberto Vital, e 
do secretário chefe da Con-
troladoria Geral do Estado, 
Luzemar Martins.

Durante a reunião, o go-
vernador comunicou que, 
após dois meses de tramita-
ção, o Banco Mundial auto-
rizou o financiamento para 
apoio à mineração, o que é 
algo inédito dentro da insti-
tuição, que tem forte tradição 

no apoio a atividades rurais. 
Ricardo destacou que 

o setor da mineração é es-
tratégico e que a gestão tem 
apoiado os mineradores com 
recursos do Cooperar e do 
Empreender, que são funda-
mentais para o desenvolvi-
mento da região do Curima-
taú e do Seridó e o aumento 
da renda de mais de 300 fa-
mílias beneficiadas. 

Um dos convênios as-
sinados foi entre o projeto 
Cooperar e a cooperativa 
Coopermineral no valor de 
R$ 236.742,42, que irá be-
neficiar 35 garimpeiros de 
Frei Martinho. O Cooperar 
também está financiado a 
Coogarimpo, em Nova Pal-
meira, beneficiada com R$ 
284.323,27; a Cooperjunco 
com R$ 304.852,30; a Coo-
picuí com R$ 239.600,00 e 
a Coomipel (Pedra Lavrada) 
com R$ 203.349,75. 

A cooperativa de Várzea, 
que conta com 79 cooperados, 
já recebeu parte dos recursos 
do convênio de R$ 254.387,50, 
aplicados na compra de equi-
pamentos para melhorar a 
produção do minério. Para o 
gestor do Cooperar, Roberto 
Vital, com a assinatura dos 
projetos os recursos devem 
começar a ser liberados no fi-
nal desta semana.  

 

O governo da Pa-
raíba, por meio da Se-
cretaria de Estado do 
Desenvolvimento da 
Agropecuária e da Pes-
ca (Sedap), realiza a 2ª 
semana da Agricultura. 
O evento começa na 
próxima segunda-feira 
(23), no Espaço Cultu-
ral, em João Pessoa, e 
de 26 a 31 contempla 
as cidades do interior.

A Semana da Agri-
cultura é uma oportu-
nidade para os agricul-
tores apresentarem e 
comercializarem seus 
produtos e conhece-
rem as ações perma-
nentes e emergenciais 
desenvolvidas pelo Go-
verno do Estado,  em 
parceria com o Gover-
no Federal.

Entre as ações per-
manentes, destaque 
para o Programa Na-
cional de Alimentação 
Escolar, Programa de 
Aquisição de Alimen-
tos, Jornada de Inclu-
são Produtiva, Progra-
ma do Leite, Programa 
de Distribuição de Se-
mentes e Programa 
para povoamento de 
açudes com alevinos.

semana da 
agricultura 
começa 2a feira

Cooperativas de minério 
vão ter R$ 1,5 milhão

cooperar

santa rIta

Criança de 6 anos é baleada
tana de João Pessoa e depois 
transferido para o Trauma.

Esta foi a quarta criança 
vítima de arma de fogo, nos 
últimos 20 dias na Região Me-
tropolitana de João Pessoa. 
Três casos foram registrados 
na Capital, sendo que uma das 
vítimas faleceu no hospital de 
Emergência e Trauma, onde 
está internado em estado gra-
ve um bebê de 10 meses, feri-
do a bala no bairro do Rangel 
quando estava com os pais na 
frente de casa.

O caso mais grave acon-
teceu no dia 30 de junho na 
comunidade Cabral Batista, 
onde uma criança de 4 anos 
foi atingida por dois disparos, 
sendo um deles na cabeça, 
que veio a falecer no Trauma. 

Filhos de pais envolvi-

dos com droga, o garoto foi 
vítima da guerra do tráfico 
de drogas. O principal acu-
sado pelo crime, um homem 
identificado por “Bode Zé”, 
já confessou ter sido o autor 
dos disparos, no entanto, ga-
rantiu que havia ido ao local 
para matar o pai da criança 
que usou o filho como escudo 
humano.

Dos quatro casos ocorri-
dos na Região Metropolitana 
de João Pessoa, a ocorrência 
de Santa Rita é a única que 
não tem ainda autoria conhe-
cida. O delegado José Guedes 
Sobrinho, da Central de Fla-
grantes de Santa Rita, disse 
que o delegado Bruno Victor 
vai conversar com os pais da 
criança para tentar identifi-
car o autor do disparo.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com



UNIÃO  A16 João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 18 de julho de 2012

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

CG não registra casos desde de 2010
GRIPE A

Atenção redobrada. Após 
a pandemia de 2009, a Organi-
zação Mundial da Saúde - OMS 
voltou a alertar sobre os riscos 
de novo surto da gripe causada 
pelo vírus Influenza A (H1N1) 
em todo o mundo.

Conforme números apre-
sentados pelo Ministério da 
Saúde, no Brasil foram noti-
ficados, no primeiro semes-
tre, 2.047 casos da doença. 
A região Nordeste concen-
trou o maior número, com 
19%, seguida das regiões 
Norte (18,2%), Centro-Oeste 
(11,7%), Sul (5%) e Sudeste 
(3,3%).

Em Campina Grande, 
onde foram notificados alguns 
casos da doença em 2009, in-
cluindo pacientes que foram a 
óbito, não há registros de gripe 
A desde 2010. A informação 
foi confirmada por Elilia Pom-
bo, responsável pelo setor de 
epidemiologia da Secretaria 
Municipal da Saúde - SMS.

Em maio, ainda segundo 
a SMS, a campanha de vacina-
ção da Prefeitura de Campina 
Grande atingiu o patamar dos 
80% do público alvo imuniza-
do, grupo composto por gestan-
tes, crianças entre seis meses e 
dois anos de idade, profissio-
nais de saúde e idosos acima de 
60 anos. Essas pessoas apre-
sentam maior vulnerabili-
dade aos efeitos colaterais 
da doença. 

Segundo a infectologis-
ta Cláudia Afonso Binelli, do 
Hospital São Camilo – Unidade 
Pompeia, em São Paulo, é no 
inverno que a população pre-
cisa redobrar os cuidados.

“Precisamos chamar a 
atenção da população sobre a 
doença, o quadro clínico pro-
priamente dito, sinais e sin-
tomas de complicações, que 
é quando as pessoas devem 
obrigatoriamente passar por 
avaliação médica. 

A transmissão pode ocor-
rer pelas vias aéreas, saliva, se-
creções ou por meio do conta-
to com objetos contaminados. 

São necessários cuidados, 
como,  manter o hábito de lavar 
as mãos corretamente, higie-
nizá-las com álcool gel sempre 
que tocar em objetos de uso co-
letivo”, ressalta Binelli.

Organização Mundial da Saúde 
- OMS voltou a alertar sobre 
novos surtos da gripe A

Polêmica

Segue a discussão em Campina Grande a respeito da 
realização ou não das controversas carreatas. A maioria dos 
candidatos que pediram registro para disputar a prefeitura 
é contra, mas o tucano Romero Rodrigues e a peemedebista 
Tatiana Medeiros querem realizar carreatas.

Phillipy Costa
Especial para A União

Homenagem
O vereador João Dantas (PSD) apresentou um Projeto de 

Lei Ordinária que dá o nome do ex-prefeito, ex-governador e 
ex-senador Ronaldo Cunha Lima ao Parque do Povo. Apesar do 
recesso parlamentar, o projeto foi apresentado no dia 9, dois dias 
após a morte de Ronaldo.

História
O Parque do Povo foi construído e inaugurado no ano de 

1986, durante o governo de Ronaldo Cunha Lima, que também 
criou a marca O Maior São João do Mundo. Ronaldo morreu no 
último dia 7 e, por decisão da família, seu corpo foi velado na 
Pirâmide do Parque do Povo.

Outro lado
Além da propositura de João Dantas, que ainda será 

apreciada, a Câmara já aprovou um projeto de Cassiano Pascoal 
(PMDB), que batiza o piso superior com o nome de Arraial do 
Poeta. Mas, a placa metálica da inauguração do parque, retirada 
pela prefeitura, jamais foi reposta.

Contrários

       Ontem, até o comandante 
da Polícia Militar, tenente-
coronel Souza Neto, se 
posicionou contra as 
carreatas. “No final, sempre 
sobra para a PM. Sou 
contra”, justificou Souza 
Neto através das redes 
sociais. Representantes do 
Ministério Público também 
se mostram contrários.

Indecisão

O empresário José Artur 
Almeida (PTB) parece ter 
recuado do uso do apelido 
na campanha para prefeito. 
Apesar de ter se registrado 
como Artur Bolinha, sua 
assessoria tem usado o nome 
de Artur Almeida para se 
referir ao candidato, que já 
usou também o nome  
José Artur.

l Reconhecimento 

O padre Aparecido Camargo recebe, na quinta-feira, às 
19h, uma medalha de Honra ao Mérito Municipal na Matriz 
Nossa Senhora das Graças, no bairro da Liberdade, pelos 
25 anos de vida sacerdotal. A propositura foi aprovada por 
unanimidade na Câmara Municipal de Campina Grande. 

l  Poluição sonora

           Os tradicionais “carrinhos de CDs piratas” continuam 
desobedecendo a Lei do Silêncio e Decibéis permitidos. Em 
pleno centro da cidade, na Rodoviária Velha de Campina Grande, 
a comercialização dos CDs acontece com volume de som tão 
ensurdecedor a ponto do cidadão incomodado se retirar do local, 
indignado e impotente. É esta a realidade dos abusos de poluição 
sonora na cidade Rainha da Borborema, onde existe a Lei do 
Silêncio, “aprovada” na Câmara de Vereadores.

l  Audição indefesa ao ruído
          

Pensando bem, a audição é algo muito exposto à agressão 
externa. Mais que quaisquer outros sentidos. Quando não 
queremos ver algo, fechamos os olhos. Sentir mau cheiro tapamos 
o nariz. Emudecer fechamos a boca. Mas ao barulho e ruído 
urbano desagradável isto é impossível, por mais que usemos 
aparatos para abafar.

l  Estacionamento em calçada
          

Deixa muito a desejar o serviço do patrulheiro municipal 
vigilante a mobilidade da população em Campina Grande, tal o 
número de estacionamentos de carro em cima de calçadas do 
centro urbano da cidade. O pedestre em geral, especialmente 
criança, idoso, cadeirante, que tem que desviar o percurso se 
expondo a atropelamento na rua, se quiser seguir adiante.

Taxa de esgoto para tratar água
 

Muito consumidor campinense reclama do valor da 
taxa de esgoto do recibo da Cagepa, quase a mesma taxa de 
consumo, mas desconhece que o valor cobrado visa também 
tratar a água que nós usamos onde depositamos toneladas 
de sabão em pó, detergente, xampu, condicionador, etc., nos 
nossos banhos e lavagens cotidianas. 

Obra infinda de usina de tratamento 
 

Cadê a usina de tratamento de água de Campina Grande? 
A obra teve início na Catingueira, no formato de nove tanques 
reservatórios de porte médio interligados, forrados de carvão, 
areia e outros materiais, de modo que no derradeiro tanque a 
água fosse despejada limpa no riacho de Bodocongó. 

Sintomas 
Os sintomas da gripe H1N1 são semelhantes aos causados pelos vírus de outras gripes.
No entanto, requer cuidados especiais a pessoa que apresentar febre alta, acima de 38º, 39º, de início repentino, dor mus-
cular, de cabeça, de garganta e nas articulações, irritação nos olhos, tosse, coriza, cansaço e inapetência. Em alguns casos, 
também podem ocorrer vômitos e diarreia.

Diagnóstico
Existem testes laboratoriais rápidos que revelam se a pessoa foi infectada por algum vírus da gripe.
No caso do H1N1, como se trata de uma cepa nova, o resultado demora aproximadamente 15 dias.
No entanto, nos Estados Unidos, já foram desenvolvidos “kits” para diagnóstico, que aceleram o processo de identificação do 
H1N1.

Vacina
A vacina contra a influenza tipo A é feita com o vírus (H1N1) da doença inativo e fracionado.
Os efeitos colaterais são insignificantes se comparados com os benefícios que pode trazer na prevenção de uma doença sujei-
ta a complicações graves em muitos casos.
Existe ainda uma vacina com ação trivalente, poisimuniza contra o H1N1e o H3N2 da influenza A e contra o da influenza B.
É bom lembrar que a vacina contra gripe sazonal que está sendo distribuída atualmente no Brasil foi preparada a partir de uma 
seleção de subtipos de vírus que representavam ameaça antes de aparecer o H1N1, uma variante nova de vírus influenza tipo A.

Tratamento
É de extrema importância evitar a automedicação.
O uso dos remédios sem orientação médica pode facilitar o aparecimento de cepas resistentes à medicação
Os princípios ativos fosfato de oseltamivir e zanamivir, presentes em alguns antigripais (Tamiflu e Relenza) e já utilizados no 
tratamento da gripe aviária, têm-se mostrado eficazes contra o vírus H1N1, especialmente se ministrados nas primeiras 48 
horas, que se seguem ao aparecimento dos sintomas.

Recomendações 
Para proteger-se contra a infecção ou evitar a transmissão do vírus, o Center Deseases Control (CDC) recomenda:
- Lavar frequentemente as mãos com bastante água e sabão ou desinfetá-las com produtos à base de álcool;
- Jogar fora os lenços descartáveis usados para cobrir a boca e o nariz, ao tossir ou espirrar;
- Evitar aglomerações e o contato com pessoas doentes;
- Não levar as mãos aos olhos, boca ou nariz depois de ter tocado em objetos de uso coletivo;
- Não compartilhar copos, talheres ou objetos de uso pessoal;
- Suspender, na medida do possível, as viagens para os lugares onde haja casos da doença;
- Procurar assistência médica se surgirem sintomas que possam ser confundidos com os da infecção pelo vírus da influenza tipo A

Saiba mais

Um adolescente de 16 
anos foi atingido na cabe-
ça com um tiro de espin-
garda de chumbinho en-
quanto brincava com um 
primo na cidade de Bana-
neiras, no Brejo paraibano. 
De acordo com a mãe do 
adolescente, a professora 
Luci Barbosa da Silva, de 
50 anos, os dois estavam 
na casa da avó quando a 
vítima foi atingida.

Segundo Luci Bar-
bosa, o caso aconteceu 
na última segunda-feira, 
enquanto os dois jovens 
estariam brincando. “Eu 
ainda não entendi direito 
como tudo ocorreu, mas 
pelo que me contou a tia 
dele, os dois estavam brin-
cando com a arma quan-
do meu sobrinho acabou 
disparando e acertou a 
frente da cabeça do meu 
filho”, disse Luci Barbosa. 
A professora contou que 
não sabia que na casa da 
avó do jovem tinha uma 

arma deste tipo.
Após o acidente, os 

familiares buscaram por 
socorro e o garoto foi le-
vado para o Hospital de 
Trauma de Campina Gran-
de. A arma foi recolhida 
pela polícia, que está in-
vestigando se o disparo 
foi acidental. O primo da 
vítima, de 20 anos, está 
foragido desde o acon-
tecimento. “Eu não creio 
que tenha sido proposi-
tal, uma vez que os me-
ninos são muito amigos 
e nunca percebi nenhum 

tipo de briga ou algo vio-
lento entre os dois”, disse 
a mãe da vítima. Segundo 
a equipe médica que está 
acompanhando o jovem, 
ele foi encaminhado para 
um hospital em Recife e 
passará por uma cirurgia 
para a retirada do projé-
til. Segundo Luci Barbosa, 
os médicos explicaram 
que como a arma não é 
muito potente ele não 
corre risco de morte, mas  
dano pode fazer com que 
o jovem apresente perda 
na visão.

Brincadeira deixa adolescente ferido
ACIDENTE

Diogo Almeida
Especial para A União

Reprodução



24 pedidos de impugnação no TRE-PB
eleições 2012

Ações registradas até ontem 
questionam elegibilidade de 
candidatos a vereador em JP
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Texto aprovado da 
lDO prevê salário 
mínimo de R$ 667
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O Tribunal Regional da 
Paraíba (TRE-PB) recebeu 
até ontem 24 pedidos de im-
pugnação de candidaturas 
para vereadores de João Pes-
soa. Ao todo, foram registra-
das 570 candidaturas na Ca-
pital e a Justiça Eleitoral tem 
até o dia 5 de agosto para 
fazer julgar os pedidos de 
impugnação. Ainda, de acor-
do com o calendário eleitoral 
encerra hoje o prazo para 
candidatos, partidos, coliga-
ções e o Ministério Público 
Eleitoral pedirem impugna-
ção de registro individual de 
candidatos, que os partidos 
políticos ou coligações não 
tenham requerido.   

O chefe do Cartório da 
64ª Zona Eleitoral, Flávio 
Souto, lembra que existem 
vagas remanescentes que 
não foram preenchidas pelos 
partidos e coligações. “Quase 
todos ainda estão com vagas 
remanescentes abertas. No 
caso dos partidos são 41 va-
gas e das coligações são 54 
vagas para o cargo de verea-
dor na Capital. Eles ainda po-
dem preencher essas vagas e 

Patrimônio 
de vereador 
cresce 821% 
em quatro anos
Lenildo Ferreira
Sucursal Campina Grande

O vereador Geraldo 
Amorim (PDT) declarou on-
tem que vai apoiar a candi-
datura de Luciano Cartaxo 
(PT) para a Prefeitura de 
João Pessoa. O parlamentar 
revelou que sua mudança de 
direção foi provocada por-
que ele se sentiu invisível em 
sua própria legenda e disse 
que seu afastamento da vida 
política foi anunciado após 
ele ser enganado pelos diri-
gentes do PDT.

“Eu me senti alijado da 
decisão. Não me preparei 
para apresentar candidatu-
ra a vereador porque acre-
ditei que o PDT ia sustentar 
minha candidatura para 
prefeito de João Pessoa. 
Acreditei na ideia de que, 
pelo menos minha candida-
tura a vice-prefeito, o parti-
do apoiaria, mas a decisão 
foi tomada de cima para 
baixo, sem levar em consi-
deração a opinião da base”, 
afirmou o vereador.

O patrimônio do verea-
dor Nelson Gomes Filho (PRP), 
presidente da Câmara Munici-
pal de Campina Grande, cres-
ceu 821% nos últimos quatro 
anos, fazendo do parlamentar 
o mais abastado da Casa de Fé-
lix Araújo. De acordo com as in-
formações disponíveis na base 
de dados do Tribunal Superior 
Eleitoral, em 2008, quando se 
elegeu vereador, Nelson decla-
rou bens que totalizavam R$ 
79.337,05. 

À época, o então candida-
to informou possuir como bem 
mais valioso uma camioneta 
com valor estimado em R$ 58 
mil, além do consórcio de uma 
motocicleta no valor de R$ 9 
mil, uma aplicação bancária de 
R$ 12 mil e um saldo de pou-
pança de apenas R$ 1,28. Na 
declaração deste ano, o verea-
dor informou possuir bens que 
totalizam R$ 651.788,24.

Agora, o espólio do pre-
sidente do legislativo munici-
pal conta com vários imóveis 
e três veículos automotores 
que, juntos, ultrapassam a 
soma dos R$ 288 mil. Nelson 
não se esquiva de comentar o 
assunto e diz que o crescimen-
to do seu patrimônio é fruto 
de muito trabalho. 

“Antes de chegar à Câ-
mara eu já tinha atuações 
no ramo dos negócios. Gra-
ças a Deus eu não vivo só da 
Câmara Municipal. Antes de 
ser vereador, eu já era um co-
merciante, um lutador. Vim 
de Catolé do Rocha para cá no 
sofrimento, aqui cresci traba-
lhando, comprei terrenos, abri 
lojas e a vida continua”, disse o 
vereador. 

Na ponta de baixo da ta-
bela, dois vereadores decla-
raram à Justiça Eleitoral não 
possuírem quaisquer bens. 
Apesar de ser conhecido como 
proprietário de uma empresa 
de segurança na cidade, Alci-
des Cavalcanti (PRTB), assim 
como fez em 2008, voltou a 
informar que não possui bens. 
Já Marcos Raia (PMDB) teria 
“perdido” todo seu patrimô-
nio, já que em 2008 ele havia 
declarado dois imóveis no 
valor estimado de R$ 258 mil 
e, este ano, informou não ter 
nada a declarar.

O deputado estadual 
Vituriano de Abreu (PSC) 
disse ontem que esta sema-
na conclui o seu parecer so-
bre o projeto que trata do 
pedido de empréstimo para 
a Cagepa e que fará de tudo 
para não ser responsável por 
eventual retardamento da 
apreciação da matéria. 

“Além de a Comissão de 
Orçamento ter enviado um 
questionário de perguntas 
para o presidente da empresa 
no final do semestre passado, 
fiquei com outra tarefa que me 
tomou muito tempo que foi a 
relatoria da LDO”, justificou o 
deputado, ao salientar que já 
leu e já fez alguns estudos so-
bre o pedido de empréstimo e 
que apresentará o parecer na 
primeira reunião da comissão”.

Vituriano promete 
parecer esta semana

emPRésTimO Da cagePa

DissiDência

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

Ele explicou que o que 
está atrasando a apreciação do 
pedido de empréstimo na co-
missão e no plenário nem che-
ga a ser mais a falta de parecer 
por parte dele e nem a inexis-
tência de reunião até agora na 
Comissão de Orçamento.

Lembrou que uma reu-
nião dos líderes de bancada 
com a Mesa da Assembleia 
esteve sendo marcada para o 
começo desta semana e que 
é nessa reunião que tudo será 
agendado para votações desse 
começo de segundo semestre.

Para a reunião, segundo 
Vituriano, espera-se tam-
bém o agendamento de um 
calendário que possibilite a 
Assembleia atravessar o pe-
ríodo eleitoral com os depu-
tados podendo ajudar seus 
prefeitos e vereadores sem 
prejudicar os trabalhos no 
Poder Legislativo.

Amorim declara apoio a Cartaxo 
e pode até ser expulso do PDT
Priscylla Meira
priscyllameira@gmail.com

Com o anúncio de Ge-
raldo Amorim e do vereador 
Raoni Mendes, que declarou 
na última segunda-feira o 
apoio à candidatura de Lu-
ciano Cartaxo e Notato Ban-
deira (PPS), o Diretório Mu-
nicipal do PDT emitiu uma 
nota afirmando que vai en-
caminhar os parlamentares 
para o Conselho de Ética.

“Eles serão inseridos na 
Lei de Infidelidade Partidária, 
cuja sanção varia de adver-
tência à expulsão da legenda, 
por terem adotado conduta 
que fere os princípios parti-
dários. A presidência do PDT 
Municipal estará se reunindo 
com a Comissão Provisória e 
a Comissão de Ética com vis-
tas à instalação de processo 
disciplinar, onde será assegu-
rado aos mesmos o exercício 
da ampla defesa e do contra-
ditório”, anunciou a presiden-
te Joanna Bronzeado.

Geraldo Amorim disse 
que não se importa com o 
anúncio da Executiva Muni-
cipal e disse que comunicou 
o Diretório Nacional do PDT 

sobre seu apoio à candida-
tura do PT em João Pessoa. 
“Não sei para que conse-
lho eles vão me levar. Não 
existe Conselho de Ética 
no PDT, eles simplesmente 
nomeiam alguns amigos e 
parentes para atuarem de 
fachada. Além do mais, eu 
informei à Executiva Nacio-
nal, que não tinha conheci-
mento sobre o que estava 
acontecendo em João Pes-
soa, sobre minha nova deci-
são”, acrescentou.

O parlamentar dis-
se ainda que reuniu cerca 
de cem lideranças, entre 
sindicatos, associações 
e igrejas, na noite da úl-
tima segunda-feira, para 
definir quem o grupo iria 
apoiar nesta eleição. "Dis-
cutimos exaustivamente 
e, após apresentarmos as 
quatro candidaturas mais 
populares em João Pessoa, 
aproximadamente 80% dos 
presentes defenderam que 
deveríamos nos engajar na 
coligação de Cartaxo e No-
nato", justificou Amorim.

agenda dos candidatos

O candidato não infor-
mou as atividades do dia.

antonio Radical 
(PsTU)

Às 8h30, o candidato vai 
lançar à imprensa o site ofi-
cial cicero45.com.br, no Tam-
baú Flat. Às 11h, Cícero visita 
a Feira de Jaguaribe e, às 17h, 
segue para o bairro Funcioná-
rios II, onde vai realizar uma 
caminhada nas ruas Olegário 
Filgueira, Antonio Dias Pache-
co, Cândida Maria da Silva e 
Maria Helena Silva Rocha.

Às 6h, a candidata vai 
realizar adesivagem e panfle-
tagem na Feira de Jaguaribe, 
no cruzamento entre a Rua 
Generino Maciel e a Avenida 
Primeiro de Maio. À noite, a 
partir das 18h, Estela repete 
a ação na Avenida Flávio Ri-
beiro Coutinho, no sémaforo 
que fica em frente ao Manaí-
ra Shopping. 

O candidato vai realizar 
ações campanha visitando 
ONGs, sindicatos e associa-
ções, no período da manhã. 
À tarde, ele se reúne com li-
deranças sindicais e vai fazer 
uma caminhada com eleitores 
pelo Colinas do Sul II. À noi-
te, Maranhão se reúne com a 
equipe de marketing de sua 
campanha.

A candidata participará 
do ato público dos servidores 
federais, em frente ao Minis-
tério da Fazenda, na Avenida 
Epitácio Pessoa. Após o mo-
vimento, Lourdes vai percor-
rer alguns blocos da UFPB e 
corredores do Shopping Tam-
bém para realizar assinaturas 
e vender exemplares do jornal 
Causa Operária. 

O candidato não infor-
mou as atividades do dia.

A partir das 9h, o can-
didato vai participar do ato 
público dos servidores fe-
derais em frente ao prédio 
do Ministério da Fazenda, 
na Avenida Epitácio Pessoa. 
Ao meio-dia, Renan concede-
rentrevista à imprensa e, à 
noite, deve se reunir e bus-
car apoio dos moradores do 
Castelo Branco. 

cícero lucena 
(PsDB)

estelizabel 
Bezerra (PsB)

José maranhão 
(PmDB)

lourdes sarmento 
(PcO)

luciano cartaxo 
(PT) 

Renan Palmeira 
(PsOl)

Eleitores têm até hoje para ingressar com ações pedindo a impugnação de candidaturas

Gledjane Maciel
gledjane@yahoo.com.br

aumentar o número de can-
didatos ”.

Souto ressalta também 
que essas vagas remanescen-
tes devem obedecer ao limite 
percentual de candidaturas 
por sexo, ou seja, 30% no mí-
nimo e 70% no máximo. Para 
exemplificar ele utilizou um 
número de vagas de um par-
tido aleatório. 

“Caso o partido tenha 
ainda 30 vagas remanescen-
tes para serem preenchidas, 
ele poderá remanejar nove 
para o sexo masculino e 21 
para o sexo feminino, ou o 
inverso: nove para o sexo fe-
minino e 21 para masculino, 
mantendo assim o limite es-
tabelecido pelo TRE”.  

fim de prazo
Os eleitores que soube-

rem de fatos que apontem 
para inelegibilidade de algum 
candidato às eleições de pre-
feito, vice-prefeito e vereado-
res têm até hoje para infor-
mar a irregularidade ao juiz 
eleitoral da cidade. O cidadão 
deve apresentar a informação 
com provas e estar em gozo 
dos direitos políticos.

São considerados ine-
legíveis os enquadrados nas 
restrições impostas pelas 
leis complementares 64/90 
(Lei das Inelegibilidades) e 
135/10 (Lei da Ficha Limpa). 
(Com informações da ABr).



Comando da AL se filia ao PEN
novo partido
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O que há por trás 
da criação do PEN?

O Partido Ecológico Nacional (PEN) foi auto-
rizado a funcionar pelo TSE e já nascerá grande 
na Paraíba. Pelo menos 10 deputados estaduais 
vão fazer parte do novo partido, que será pre-
sidido pelo deputado Ricardo Marcelo, que está 
deixando o PSDB. 

Os deputados Ricardo Marcelo, Toinho do 
Sopão, Janduhy Carneiro, Branco Mendes, José 
Aldemir, Edmilson Soares, Mikika Leitão, Aníbal 
Marcolino, Trócolli Júnior e Doda de Tião são 
os novos ecológicos da Paraíba e farão parte do 
PEN. 

Por trás da criação do PEN, na Paraíba, há 
uma outra estratégia em andamento e diz res-
peito as eleições de 2014, quando o governador 
Ricardo Coutinho (PSB) deverá tentar renovar 
seu mandato e haverá a disputa por uma vaga no 
Senado Federal. É exatamente esse o ponto em 
questão.

O deputado Ricardo Marcelo vem trabalhan-
do em silêncio para ser candidato a senador em 
2014 na vaga que será deixada pelo senador 
Cícero Lucena. Presidente da Assembleia Legis-
lativa até 2014, Ricardo Marcelo teme que não 
consiga convencer o PSDB da sua candidatura. 

Por isso o deputado está procurando entrar 
em uma nova legenda para garantir seu direito 
de disputar o Senado em 2014. Presidindo o PEN 
na Paraíba ele começa poderoso comandando 
uma bancada de 10 deputados. 

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Por que o PEN foi criado?

O PEN é uma invenção da Assembleia de Deus, em nível nacional, 
copiando a mesma estratégia da Igreja Universal, que criou o PRB, 
partido que está funcionando na Paraíba e conta com um deputado 
estadual, o pastor Jutahy Meneses. 

Os pastores resolveram entrar de vez na política e a brecha que 
encontraram foi a facilidade com que se cria um partido político no 
país. O Brasil atual é um país interessante: por um lado há os que 
formam máfias como a do ‘mensalão’ e comandam o país a partir de 
Brasília e agora surge esse amontoado de fanáticos incrustados em 
igrejas, que pasam a formar partidos políticos. 

Há sempre um perigo à vista todas as vezes que os assuntos 
religiosos se misturam aos assuntos políticos. Uma coisa não pode se 
misturar com a outra.

Uma boa ideia

A turma que gosta de tomar um “goró” está adorando a criação do 
PEN na Paraíba. O número do partido, segundo definição do TSE, é 51, o que 
remete a famosa marca de cachaça e sua peça publicitária: “51, uma boa 
ideia”. Tem gente que já anda dizendo que o tira-gosto para o 51 do PEN 
será a sopa de Toinho, já que o deputado é um dos fundadores do partido na 
Paraíba. 

A maldade dessa gente é uma arte.

João levou um golpe

Quem primeiro começou trabalhar para comandar o PEN foi o deputado 
João Gonçalves (PSDB). Insatisfeito com seu partido, João vem travando 
uma verdadeira guerra com os tucanos da Paraíba. Por isso desde o mês de 
fevereiro ele vinha conversando com o presidente nacional do PEN, Adilson 
Barroso.

João o conheceu numa reunião da Unale, no Norte do país, e lhe 
ofereceu uma estrutura política na Paraíba, capaz de fazer o PEN crescer 
no Estado. A última conversa de João com a direção do PEN foi na última 
segunda-feira, quando lhe foi comunicado que o partido seria comandado 
na Paraíba pelo deputado Ricardo Marcelo e um grupo de deputados que lhe 
acompanha.

Ontem, na Assembleia Legislativa, João dizia aos jornalistas que havia 
levado um golpe, uma vez que ele pretendia comandar o PEN no Estado. “Fui 
golpeado”, queixou-se João.

Saiu correndo

O deputado Edmilson Soares, prestes a entrar no PEN, correu dos 
jornalistas na manhã de ontem. Ele estava para abrir a sessão, quando os 
jornalistas o procuraram. “Deixem eu abrir a sessão que a gente conversa lá 
fora”, disse aos repórteres. Edmilson está para deixar o PSB com quem tem 
atritos. 

Mas tem dificuldades de falar de público sobre o assunto.

pEn já nasce no Estado com 
oito deputados, podendo ser 
a maior bancada da Casa

O presidente da AL, Ricardo Marcelo, anuncia hoje sua filiação ao Partido Ecológico Nacional

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Ricardo Marcelo (PSDB), 
concede entrevista hoje pela 
manhã para tratar da sua fi-
liação ao Partido Ecológico 
Nacional (PEN) mas, ontem, 
o vice-presidente e o primei-
ro secretário da Casa, Edmil-
son Soares e Branco Mendes, 
já se anteciparam e comuni-
caram à imprensa que vão 
mesmo ingressar na nova 
legenda.

Aníbal Marcolino e Mi-
kika Leitão (ambos do PSL) 
são mais rápidos e já anun-
ciaram suas filiações para 
hoje, quarta-feira e, além de-
les, José Aldemir também já 
confirmou sua saída do DEM. 
Entre os outros deputados 
que também já estariam de 
malas arrumadas para o 
PEN, está ainda o presidente 
da Comissão de Constituição 
e Justiça da Casa, o deputado 
Jandhuy Carneiro(PPS).

Somando aí o deputa-
do Toinho do Sopão, que já 
anunciou sua filiação desde 
a semana passada, o Partido 
Ecológico Nacional já nasce 
na Paraíba com oito depu-

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

tados, mas os responsáveis 
pelas articulações querem 
mais.

“A tendência é formar-
mos um bloco de dez ou 
onze deputados e fazermos 
do PEN a legenda com maior 
bancada na Assembleia”, afir-
mou Aníbal Marcolino que, a 
exemplo de Mikika Leitão, 
deixa o PSL alegando desen-
tendimentos com o presi-
dente estadual da legenda, o 
também deputado Tião Go-
mes.

Aníbal explicou que a 

grande vantagem do novo 
partido é que sua direção 
está permitindo que os de-
putados possam atuar com 
independência, seja do lado 
do governo seja do lado das 
oposições, o que de sua par-
te não vem conseguindo no 
PSL.

“Minha posição no novo 
partido vai se dar da forma 
que eu estou agindo hoje, 
com independência”, justi-
ficou Mikika Leitão que, na 
verdade, é primeiro suplente 
e assumiu por apenas 120 

dias no lugar do próprio Aní-
bal Marcolino.

Os parlamentares que 
cogitam fazer com que a fu-
tura bancada do novo parti-
do chegue a dez ou onze par-
lamentares se baseiam em 
especulações dando conta de 
que Trócolli Júnior (que re-
centemente trocou o PMDB 
pelo PSD), Doda deTião (que 
saiu do PMDB para o Partido 
da Pátria Livre) e até João 
Gonçalves (que “bambeia” 
no PSDB) também se mudem 
para o PEN.

Edmilson continua com o governo
O vice-presidente e o 

primeiro secretário da As-
sembleia Legislativa, deputa-
dos Edmilson Soares (PSB), 
e Branco Mendes (DEM) ga-
rantiram, ontem, que a mu-
dança de legenda prevista 
para os próximos dias em 
nada vai alterar seus posicio-
namentos em defesa do go-
verno nas votações do Poder 
Legislativo. Edmilson, aliás, 
foi convidado pelo presiden-
te do PSB da Paraíba, Edval-
do Rosas, para ser um dos 
coordenadores da campanha 
da candidata a prefeita, Este-
lizabel Bezerra.

Durante reunião, Edmil-
son aproveitou para explicar 
a Edvaldo Rosas os motivos 
que o levaram a deixar o PSB 
e se filiar ao PEN. “Edvaldo 

compreendeu o meu desejo 
de ingressar neste novo par-
tido. E, ao mesmo tempo, eu 
assumi com ele (Edvaldo) 
o compromisso de perma-
necer na base do governo 
na Assembleia”, conta o ex-
-socialista acrescentando: “E 
nesta conversa, Edvaldo me 
fez o convite para ser um dos 
seus coordenadores da cam-
panha de Estelizabel, com os 
candidatos a vereadores que 
eu apoio, Rogério Trocolli e 
Gabriel Carvalho”.

José Aldemir observou, 
por sua vez, que sua atitude 
não representa rompimen-
to com ninguém e nem com 
nada, mas apenas a mudança 
para uma legenda que garan-
te mais liberdade na atuação 
dos seus parlamentares. “Ou-

tra vantagem é que caminha-
mos para formar uma banca-
da forte e que certamente terá 
mais poder nas suas reivindi-
cações”, completou Aldemir.

O primeiro secretário 
da Assembleia legislativa, 
deputado Branco Mendes, 
também fez questão de ex-
plicar que, quando tomou 
a iniciativa de ingressar no 
novo partido, em nenhum 
momento pensou em mudar 
de posicionamento em rela-
ção ao Governo do Estado.

Branco Mendes enfazti-
zou que a possibilidade de vir 
a ser presidido no Estado pelo 
presidente da Assembleia e 
de contar com dez ou onze 
parlamentares já faz do Parti-
do Ecológico uma legenda de 
muito futuro no Estado.

Banco destaca 
desempenho 
do Cooperar 
da Paraíba

O gerente de Proje-
to pelo Banco Mundial, 
Edward Bresnyan, fez uma 
avaliação positiva do de-
sempenho do Cooperar na 
Paraíba que, em um ano 
e meio, financiou mais de 
400 subprojetos que inje-
tam quase R$ 40 milhões 
na economia paraibana. Na 
última segunda-feira (16), o 
gerente se reuniu com o go-
vernador Ricardo Coutinho 
e com o gestor do Projeto 
Cooperar, Roberto Vital. Em 
pauta, o andamento do Coo-
perar e a contratação de um 
novo financiamento junto 
ao Banco Mundial.  

Edward Bresnyan e téc-
nicos do Cooperar visita-
ram projetos financiados na 
área de piscicultura no Ca-
riri paraibano, que a partir 
do contrato com o Cooperar 
começaram a incorporar 
instrumentos de gestão e 
produção mais eficientes. Na 
Paraíba, o Cooperar viabiliza 
projetos nas áreas de infra-
estrutura, inclusão produtiva  
e sociais.

O governador Ricardo 
Coutinho destacou a impor-
tância do Projeto Cooperar 
na promoção da inclusão 
produtiva rural e também 
em outros setores como a 
mineração, beneficiado com 
mais de R$ 3 milhões. Ele 
enfatizou que o objetivo do 
governo é acelerar os inves-
timentos do Cooperar neste 
primeiro financiamento de 
20,9 milhões de dólares, até 
fevereiro de 2013, e iniciar o 
processo de contratação de 
um novo financiamento jun-
to ao Banco Mundial.

O deputado João Gonçalves (PSDB) 
assumiu ontem que foi passado para 
trás pela direção nacional do Partido 
Ecológico Nacional (PEN), pois vinha 
há cinco meses articulando a estrutu-
ração da legenda na Paraíba mas, de-
pois, constatou que Toinho do Sopão 
e o próprio presidente da Assembleia 
eram citados como prováveis coman-
dantes da agremiação no Estado.

“Hoje vejo que estão querendo 
mais estrutura do que eu podia dar”, 
afirmou o deputado, ao considerar que, 
diante dessa situação, continua tranqui-
lo e sem qualquer pretensão de deixar 
o seu atual partido, o PSDB. “Não proje-
to mais deixar o meu PSDB”, disse.

Sobre o fato de continuar em cima 
do muro com relação à sucessão muni-
cipal, João Gonçalves admitiu que pode 
continuar assim durante todo o pri-
meiro turno e até mesmo no segundo 
turno. Sobre isso, ele justificou a verda-
deira “parafernália” que toma conta da 

sucessão, com políticos apoiando candi-
datos de partidos diferentes.

Para João Gonçalves, para acabar 
com isso precisaria de uma ampla re-
forma política, mas, segundo ele, os 
senadores e deputados federais não 
têm coragem de fazer isso. “Eles não 
fazem a reforma porque querem con-
tinuar sendo donos dos partidos”, 
afirmou Gonçalves.

João passou todo o primeiro semes-
tre defendendo a candidatura do atual 
prefeito Luciano Agra (sem partido), 
que acabou não se consolidando e relu-
ta agora em atrelar-se à candidatura do 
seu partido, a do senador Cícero Lucena.

“Nós vamos aguardar um posicio-
namento mais claro do senador Cássio 
Cunha Lima, que é a principal lideran-
ça do nosso partido no Estado”, argu-
mentou João Gonçalves, ao anunciar 
que reunião nesse sentido vem sendo 
articulada para os próximos dias ou 
semanas.

João diz que foi passado para trás



LDO APROVADA

Comissão aprovou o projeto, 
com previsão de reajuste 
de 7,35% sobre o salário

Mínimo deve ser de R$ 667 em 2013
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Brasília - A Comissão 
Mista de Orçamento (CMO) 
aprovou o projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) de 2013 sem fazer 
mudança em parâmetros 
macroeconômicos. O projeto 
segue agora para análise do 
plenário do Congresso. Se 
confirmada a aprovação em 
plenário, o Congresso entra 
em recesso a partir de hoje. 
Na votação dos destaques na 
CMO, o governo conseguiu 
incluir um benefício para a 
Petrobras, flexibilizando re-
gras para a fiscalização de 
obras da empresa.

O texto aprovado pre-
vê um salário mínimo de 
R$ 667,75 no ano que vem. 
Atualmente, o mínimo está 
em R$ 622,00 e o reajuste 
seria de 7,35%. A previsão 
é de inflação, medida pelo 
IPCA, de 4,7% no ano que 
vem e 4,5% este ano. Em re-
lação à taxa de juros, o texto 
da LDO prevê a Selic em 9% 
no final de 2013. A previsão 
foi feita antes das seguidas 
reduções feitas pelo Copom, 
que levaram a taxa para os 
atuais 8%.

Após uma longa bata-
lha entre governo e oposição 
pela liberação de emendas 
parlamentares, chegou-se 
a um acordo que permitiu 
a votação. O Planalto pro-
meteu empenhar R$ 4,5 mi-
lhões para cada integrante 

Brasília – Os quase 140 
milhões de eleitores que irão 
às urnas no pleito munici-
pal de outubro devem estar 
atentos às promessas dos 
candidatos ao cargo de pre-
feito. Administrador direto 
de sua cidade, ele tem deve-
res e restrições. É comum, 
por exemplo, um candidato 
prometer na campanha in-
vestimentos em segurança 
pública – parte dessas com-
petências, porém, é do esta-
do e não do município, de 
acordo com a Constituição.

Nesse item, a incum-
bência do prefeito se limita 
à criação de Guarda Muni-
cipal ou ações de preven-
ção como a garantia de uma 
boa iluminação pública em 
suas cidades. A finalidade da 
Guarda Municipal é preser-
var os bens públicos e não 
desenvolver ações de pro-
teção direta do cidadão, que 
cabem às polícias Militar e 
Civil, sob o comando dos go-
vernadores.

Na área da educação, 
cabe ao gestor municipal 
investir na construção e 
preservação de creches, 
bem como escolas de edu-
cação infantil e ensino fun-
damental.

Além disso, a Constitui-

São Paulo - O presi-
dente do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), ministro 
Carlos Ayres Britto, disse 
ontem que os preparativos 
para o julgamento da ação 
penal do mensalão e a for-
matação de uma logística 
diferenciada está pratica-
mente concluída. Ele deu 
a declaração depois de pa-
lestrar do Ministério Públi-

Brasília – O PSDB saiu 
ontem em defesa do governa-
dor de Goiás, Marconi Perillo, 
alvo denúncias de ligação 
com o contraventor Carlos 
Augusto Ramos, o Carlinhos 
Cachoeira, que é investigado 
por uma Comissão Parlamen-
tar Mista de Inquérito (CPMI) 
por suspeita de chefiar um 
esquema de jogos ilegais na 
região Centro-Oeste.

Ao lado dos líderes da si-
gla na Câmara e no Senado, o 
presidente do partido, depu-
tado Sérgio Guerra (PE), clas-
sificou de fraudulentas todas 
as acusações feitas a Perillo. "O 
PSDB tem total confiança no 
governador Marconi Perillo. 
Não precisamos defendê-lo, 
porque ele sabe se defender e 
tem feito", disse Guerra.

Para o deputado, as acusa-
ções contra Perillo são "abso-
lutamente fraudulentas, equi-
vocadas e não são capazes de 
incriminar ninguém".

De acordo com Sérgio 
Guerra, o PT está usando 
a CPMI do Cachoeira como 
instrumento político para 
atingir o PSDB nas eleições 
municipais.

Em nota, o partido ma-
nifestou apoio ao governador 
Marconi Perillo. Na edição des-
ta semana, a revista Época traz 
reportagem segundo a qual in-
vestigações da Polícia Federal 
comprovam a ligação entre o 
esquema de Carlinhos Cacho-
eira e o governador de Goiás.

Brasília  - O plenário do 
Congresso Nacional aprovou 
um projeto de resolução que 
abre vagas em comissões 
mistas para serem ocupadas 
por parlamentares do PSD. 
O projeto aumenta em 10% 
até 2015 o número de vagas 
nessas comissões para aten-
der à nova legenda. Com 
isso, o novo partido vai in-
dicar dois deputados para a 
CPI do Cachoeira.

O líder do PSD na Câ-
mara, deputado Guilherme 
Campos (SP), indicou como 
titulares os deputados Cé-
sar Halum (TO) e Arman-
do Vergílio (GO). Vergílio 
chegou a ser secretário no 
governo de Marconi Perillo 
(PSDB-GO), um dos investi-
gados pela comissão. Como 
suplentes foram indicados 
pelo PSD os deputados Ro-
berto Santiago (SP) e José 
Carlos Araújo (BA).

"O deputado do PSD 
não é de segunda catego-
ria e precisa exercer sua 
função em plenitude", ar-
gumentou Campos para 
defender a ampliação de 
vagas. Além da CPI, os de-
putados do PSD passarão 
a ter presença também na 
Comissão Mista de Orça-
mento (CMO). 

Congresso abre 
vagas para o 
PSD na CPI 
do Cachoeira
Eduardo Bresciani
Da Agência Estado
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da base e R$ 3 milhões para 
a oposição. Fiador do acor-
do, o presidente da Câmara, 
Marco Maia (PT-RS), afirmou 
que fará um “check list” em 
agosto para ver se a promes-
sa está sendo honrada.

Para facilitar o acordo 
no mérito da LDO, o sena-
dor Antonio Carlos Valada-
res (PSB-SE) retirou de seu 
parecer a permissão para a 
execução de investimentos 
do governo e de estatais, 
entre eles do Programa de 
Aceleração de Crescimento 
(PAC), mesmo sem a apro-
vação do Orçamento. A re-
tirada é um procedimento 
que ocorre quase todos os 
anos na comissão. O gover-
no sempre envia o texto 
com essa possibilidade e o 
Congresso, por pressão da 
oposição, retira a proposta 
da LDO no dia da votação. “É 
o bode na sala”, resume um 
governista.

O governo conseguiu 
aprovar um destaque para 
permitir que empresas 
estatais ou de economia 
mista com atuação inter-
nacional não tenham de 
seguir as tabelas oficiais de 
licitação para obras rodo-
viárias (Sicro) e para obras 
civis (Sinapi). O objetivo 
é atender principalmente 
à Petrobras, que tem di-
vergências com o Tribunal 
de Contas da União (TCU). 
Com o texto, governo deve 
ter mais facilidade no final 
de ano para manter obras 
da empresa de petróleo 
fora da lista de obras com 
indícios de irregularidades 
graves, o que impede o re-
passe de recursos.

O texto atende aos in-
teresses do governo ao não 
garantir reajustes para ser-
vidores ou para aposentados 
que ganham acima de um 
salário mínimo. A proposta 
apenas autoriza o governo a 
negociar com esses dois se-
tores da sociedade.

A pedido da oposição, 
foi incluído no texto um arti-
go que determine a inclusão 
no Orçamento de previsão de 
recursos para a Lei Kandir, 
que compensa Estados por 
benefícios à importação. Da 
forma como foi incluído, po-
rém, o artigo pode ser vetado 
pela presidente Dilma Rous-
seff sem criar conflitos com 
outros artigos da LDO.

Por colocar o Congres-

so em recesso, a aprovação 
da LDO também terá influ-
ência sobre a tramitação 
das Medidas Provisórias do 
Plano Brasil Maior. Durante 
o recesso, é suspensa a con-
tagem do prazo de validade 
das MPs. Se a aprovação da 
LDO for confirmada, o Sena-
do teria até o dia 15 de agos-
to para analisar as propostas, 
aprovadas pela Câmara. Sem 
o recesso, as MPs perderiam 
a validade se não fossem vo-
tadas até 1º de agosto e o 
governo teria de mobilizar 
os senadores para aprová-las 
antes desse prazo.

Crescimento do PiB
Foram mantidos no 

texto os parâmetros macro-

econômicos enviados pelo 
Governo Federal em abril. 
Com isso, a previsão de cres-
cimento do PIB para 2012 
seria de 4,5% e para 2013, 
de 5,5%. O governo poderá 
revisar esses parâmetros ao 
enviar a proposta de Orça-
mento, o que acontecerá no 
final de agosto.

Em relação ao superá-
vit primário, a previsão para 
2013 é de R$ 155,9 bilhões, o 
equivalente a 3,1% do Produ-
to Interno Bruto. Ao governo 
central (Tesouro, Banco Cen-
tral e Previdência) cabem R$ 
108,1 bilhões deste esforço. 
A meta está fixada de ma-
neira nominal e é permitido 
o abatimento de até R$ 45,2 
bilhões em gastos do PAC.

Senador Antonio Carlos Valadares e o deputado Paulo Pimenta durante reunião que aprovou a LDO

Tucanos saem em 
defesa de Perillo
Ivan Richard
Da Agência Estado

Flávia Albuquerque
Da gência Brasil

Marcos Chagas
Da Agência Brasil

Supremo acelera preparativos 
para julgamento do mensalão

co Estadual de São Paulo.
Ayres Brito observou 

que o processo de julga-
mento do mensalão não 
difere de nenhum outro 
no que se refere à atenção, 
técnica, empenho, inte-
resse. “Do ponto de vista 
quantitativo é que se dife-
re pelo número de teste-
munhas, réus, advogados, 
páginas, peças. Quanto a 
eventuais embargos de de-
claração não posso opinar, 
pois estaria antecipando 

resultados”.
Mensalão foi nome 

dado para as investigações 
conduzidas pela comissão 
parlamentar mista de in-
quérito (CPMI), no governo 
do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, de um esque-
ma de compra de votos de 
parlamentares pelo Execu-
tivo. O STF julgará 38 réus 
que constam dos autos do 
processo, entre eles José 
Dirceu, ex-ministro da Casa 
Civil no governo Lula.

TSE licita manutenção de urnas 
eletrônicas das 437 mil seções

Eleitor precisa ficar 
atento às promessas

CANDIDATOS

ção de 1988 municipalizou 
os serviços de saúde. Ao 
criarem o Sistema Único de 
Saúde (SUS), os constituin-
tes transferiram às cidades a 
responsabilidade pelo setor. 
Cabe aos prefeitos garantir 
os recursos necessários para 
a implementação de ações 
como a avaliação de progra-
mas locais e a administração 
de hospitais, centros e pos-
tos de saúde, desde que obe-
deçam à legislação do SUS, 
de competência federal.

Outro ponto temático 
comum nas campanhas elei-
torais para prefeito é a me-
lhoria do transporte público. 
O prefeito é responsável por 
garantir transporte coletivo 
de qualidade ao cidadão. No 
entanto, quando esse trans-
porte integrar regiões me-
tropolitanas, a competência 
fica com o governador.

É competência do pre-
feito, ainda, de acordo com 
o Artigo 30 da Constituição, 
investir na urbanização da 
cidade que administra. Para 
tanto, ele deve desenvol-
ver projetos definindo, por 
exemplo, se determinada 
região será residencial ou 
comercial. Outras ações 
como pavimentação e ma-
nutenção de ruas, além da 
coleta de lixo, também são 
de responsabilidade dos 
prefeitos.

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) concluiu 
ontem a licitação para a 
contratação de serviços de 
exercitação das urnas ele-
trônicas. O Consórcio ESF, 
vencedor do pregão eletrô-
nico, será responsável pelo 
recrutamento, contratação e 
treinamento de aproximada-
mente 14 mil profissionais 
que darão suporte técnico-
-operacional nas eleições de 
outubro em 437 mil seções 
eleitorais nos 5.568 municí-
pios brasileiros. Caberá a es-
ses profissionais o trabalho 
de preparo e de manutenção 
das urnas, assegurando que 
todas estejam em perfeito 

estado de funcionamento no 
dia das eleições.

Entre as tarefas previs-
tas no contrato está a reali-
zação dos serviços de carga 
das baterias internas e de 
reserva das urnas; realiza-
ção de testes dos compo-
nentes eletrônicos de todas 
as urnas; limpeza, retirada 
de lacres, testes funcionais, 
triagem para manutenção 
corretiva e preparo para 
armazenamento das urnas 
eletrônicas; inserção de da-
dos; procedimento de atu-
alização de software e cer-
tificação digital nas urnas; 
preparação, instalação, car-
ga de software de eleição. 

O consórcio ESF será ainda 
responsável pela recepção 
de mídias e transmissão de 
boletins de urna, via siste-
ma de apuração do TSE.

O valor do contrato a 
ser assinado com o TSE é de 
R$ 129 milhões, com valida-
de de 12 meses. O contrato 
anterior para a realização 
do serviço de exercitação 
das urnas eletrônicas expi-
rou em 28 de julho de 2011, 
sem possibilidade de pror-
rogação. Em 29 de feverei-
ro de 2012 foi dado início 
ao processo de licitação de 
nº 14 para a contratação de 
nova empresa para a exerci-
tação das urnas. 



Hugo Chávez controla a liberdade
RELATÓRIO DENUNCIA

Washingtom - Quatro 
anos depois de publicar o 
relatório “Uma Década sob 
Chávez”, a organização Hu-
man Rights Watch (HRW) 
constatou em novo relató-
rio ter se tornado “ainda 
mais precária” a situação 
dos direitos humanos na 
Venezuela. O documento, 
divulgado ontem em Wa-
shington constata não ter 
havido recuo no controle 
do presidente venezuelano, 
Hugo Chávez, sobre o Con-
gresso e a Suprema Corte 
de Justiça. Desde 2008, ao 
contrário, Chávez ampliou 
os poderes de seu governo 
para “limitar a liberdade de 
expressão e punir os seus 
críticos” e para desconside-
rar a autoridade do sistema 
interamericano de direitos 
humanos. 

O texto “Apertando o 
Cerco: Concentração e Abu-
so de Poder na Venezuela 
de Chávez”, com 133 pági-
nas, destaca seis casos con-
siderados pela HRW como 
flagrante abuso de poder de 
Chávez e de seus colabora-
dores. “Para juízes, jornalis-
tas, emissoras e defensores 
dos direitos humanos, em 
particular, as ações do go-
verno enviaram uma clara 
mensagem: o presidente e 
seus seguidores estão dis-
postos e capazes de punir 
as pessoas que desafiarem 
ou obstruírem seus obje-
tivos políticos”, assinala o 
documento. 

“Enquanto muitos ve-
nezuelanos continuam a cri-
ticar o governo, a perspecti-
va de enfrentar represálias 
semelhantes, de forma arbi-
trária ou de ação abusiva do 
Estado, minou a habilidade 
de juízes julgar casos politi-
camente sensíveis e forçou 
jornalistas e defensores de 
diretos humanos a pesar as 
consequências da publica-
ção de informação e de opi-
nião crítica ao governo.” 

O primeiro caso expos-

to pela HRW foi o da juíza 
María Lourdes Afiune, pu-
nida pelo governo por ter 
concedido, em 2009, liber-
dade condicional a um crí-
tico do regime, preso havia 
três anos sob acusação de 
corrupção e ainda não jul-
gado. María de Lourdes foi 
qualificada como “bandi-
da” pelo próprio presidente 
Chávez, que pediu à Justiça 
sua condenação a 30 anos 
de prisão. Ela permaneceu 
presa em “condições deplo-
ráveis” por um ano, exposta 
a prisioneiro que antes con-
denara e sujeita a ameaças 
de morte. Em fevereiro de 
2011, María de Lourdes foi 
transferida do cárcere para 
prisão domiciliar e até hoje 
aguarda julgamento. 

O caso da prisão do po-
lítico de oposição Oswaldo 
Álvarez Paz também figura 
entre os exemplos de ar-
bitrariedade do governo 
venezuelano enumerados 
pelo HRW. Em março de 
2010, Álvarez comentara 
em programa da emissora 
de televisão Globovisión 
a suspeita de aumento do 
tráfico de drogas na Vene-
zuela e uma investigação de 
um tribunal espanhol sobre 
a possível colaboração en-
tre o governo da Venezuela 
com a guerrilha colombiana 
e os separatistas bascos. 

O próprio Chávez pediu 
para setores de seu gover-
no “tomar ações”. Álvarez 
foi preso sob a acusacão de 
ter feito “falsas acusações” 
para semear o “medo na po-
pulação”. Um ano depois, foi 
condenado a dois anos de 
prisão, cumpridos em liber-
dade condicional.

De acordo com o do-
cumento, a defensora de 
direitos humanos Rocío 
San Miguel foi acusada pu-
blicamente por Chávez de 
ser uma “agente da CIA” e 
de “incitar a insurreição” 
por ter denunciado, em um 
programa de TV, a filiação 
de militares venezuela-
nos ao partido político do 
presidente. Essa atitude é 
proibida pela Constituição 
venezuelana.
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Novo relatório constatou
que  é “ainda mais precária” a 
situação dos direitos humanos 

A imprensa tem sido alvo fre-
quente de censura e de sanções do 
governo, segundo o relatório. A emis-
sora de televisão RCTV perdera o di-
reito de transmissão aberta em 2007, 
por causa de seus materiais críticos ao 
governo de Chávez, e tornara-se uma 
TV a cabo. Novas regulações foram li-
mitando progressivamente suas emis-
sões, hoje apenas transmitidas pela 
internet. A Globovisión, único canal 
de televisão crítico ao governo a 
manter-se no ar, foi multada em US$ 
2,1 milhões pelo governo, em 2011, 
como represália a reportagens sobre 
uma rebelião em um presídio.

Segundo o documento, a re-
forma da Suprema Corte de Justiça 
aprovada pelo Congresso em 2004 
permitiu o controle de Chávez sobre 
o Judiciário do país. Todos os mem-
bros da Corte composta em 2010, 
diz o documento, “abertamente re-
jeitam o princípio da separação dos 
poderes e publicamente se compro-
metem com o avanço da agenda 
política do presidente Chávez”. O 
resultado foi a validação, pelo Judi-
ciário, de “desrespeitos do governo 
às normas internacionais de direitos 
humanos”. 

“Se a Venezuela quer cumprir a 
promessa da Constituição de 1999, 
deve emendar ou repelir políticas, 
leis e práticas que minam os direitos 
básicos dos cidadãos”, conclui o do-
cumento, em um apelo ao governo 
de Chávez para a “eliminação de 
obstáculos para a Justiça indepen-
dente, a liberdade de expressão e a 
independência das organizacões da 
sociedade civil”. 

No documento, a HRW reforça a 
maioria das recomendações enume-
radas no “Uma Década sob Chávez”. 
“Nenhuma delas foi aotada ainda “, 
constatou o novo relatório.

Para o Judiciário, o documento 
recomenda que novos ministros para 
a Suprema Corte tenham o respaldo 
de 2/3 do Congresso e que a seleção 
de seus nomes seja “aberta e trans-
parente”. Os atuais juízes sem tama-
nho apoio político teriam de ser re-
movidos. A Suprema Corte, assinala 
o texto, tem de “reassumir o seu pa-
pel de garantidor independente dos 
direitos fundamentais” e passar a to-
mar decisões de forma “imparcial”. 

A HRW pede ainda à Procurado-
ria-Geral da União a investigação de 
autoridades que tenham abusado 

da Justiça para perseguir opositores 
do governo e a liberação da juíza 
María Lourdes Afiuni das acusações 
que lhe pesam. 

No âmbito da liberdade de ex-
pressão, a organização de direitos 
humanos sugere emendas ou a eli-
minacão completa de leis que dão 
ao governo o poder de censura e de 
punição a seus críticos. A HRW não 
chega a pedir o fim da Lei de Emis-
soras, mas sua adequacão às nor-
mas internacionais de liberdade de 
expressão. Os suspeitos de violação 
dessa lei, recomenda o texto, devem 
ser investigados sem interferência 
política e ter o direito de defesa. 

A HRW ainda pede o abando-
no, pelo governo venezuelano, de 
sua postura agressiva contra as or-
ganizações de direitos humanos e 
da sociedade civil e o respeito às ins-
tituições interamericanas de direitos 
humanos. Nesse sentido, recomen-
da ao Congresso emendar o artigo 
da Lei Orgânica sobre o Controle 
Social de forma a esclarecer que a 
obrigação de aderir aos “princípios 
socialistas” não cabe aos defensores 
dos direitos humanos e a organiza-
ções dessa área

Imprensa tem sido alvo frequente de censura

No relatório, a organização Human Rights Watch diz que Chávez não recuou no controle do Congresso e da Suprema Corte de Justiça

Mais do que uma resi-
dência oficial, o palácio do 
presidente egípcio, Moham-
med Mursi, se transformou 
no guichê público, onde 
vários cidadãos se dirigem 
diariamente para apresen-
tar reivindicações das mais 
variadas.

Levando papéis debaixo 
do braço, uma fila de pessoas 
aguarda em frente à entrada 
do prédio presidencial, que 
na época da ditadura de Hos-
ni Mubarak chegou a ser uma 
fortaleza inacessível, situada 
no bairro nobre de Heliópo-
lis, no Cairo.

Os litigantes vêm de di-
versas partes do país com a 
esperança de que o novo go-
vernante atenda as suas rei-
vindicações, embora cientes 
das dificuldades. “Meu irmão 
foi condenado em 2005 a 

sete anos de prisão por tráfi-
co de drogas. Queremos que 
Mursi o liberte incondicio-
nalmente”, contou a egípcia 
Engy Adel, vestida com um 
niqab preto (véu islâmico 
que cobre todo o corpo, salvo 
os olhos).

Esta mulher, procedente 
da província de Qulubiya, no 
delta do Rio Nilo, acompanha 
a mãe às portas do palácio, 
onde se concentram outros 
familiares de presos que pe-
dem a atenção presidencial

Após deixar sua queixa 
por escrito na entrada do 
recinto, algumas das mulhe-
res reunidas interrompem o 
trânsito por alguns momen-
tos quando se sentaram na 
calçada como forma de pro-
testo, enquanto outras levan-
tam a voz e mostram carta-
zes de reivindicação. 

Damasco (AFP) - Os rebel-
des sírios anunciaram ontem 
o lançamento de uma “batalha 
pela libertação” de Damasco, 
onde violentos combates fo-
ram registrados com a entrada 
em ação de dois helicópteros 
do Exército.

Em Moscou, o emissário 
internacional Kofi Annan, que 
tenta ressuscitar o seu plano 
de paz, afirmou que a violência 
na Síria, que provocou a morte 
de mais 35 pessoas, chegou a 
um “ponto crítico”, após a Cruz 
Vermelha Internacional ter 
classificado o conflito armado 
de “guerra civil”.

O general Manaf Tlass, 
oficial de maior patente a ter 
desertado do Exército sírio, 
anunciou que está em Paris 
e que deseja uma transição 

construtiva em seu país, em 
um comunicado transmitido 
à AFP. Ele expressa sua “ira e 
dor por ver o Exército levado a 
travar um combate contrário a 
seus princípios”.

“A batalha pela liberta-
ção de Damasco começou e os 
combates não vão parar na ca-
pital. Nós vamos para a vitória”, 
afirmou o coronel Kassem Sa-
adeddine, porta-voz do Exér-
cito Sírio Livre (ESL), na Síria, 
contatado via Skype pela AFP. 
Os combates coincidem com o 
12º aniversário da chegada ao 
poder de Bashar al-Assad, após 
a morte de seu pai.

Já um militar afirmou à 
AFP que o Exército “controla 
a situação e persegue os ter-
roristas fugitivos em casas e 
mesquitas” de Damasco.

Desde domingo, os com-
bates na capital, caracterizados 
pela oposição de reviravolta 
da contestação, ocorrem em 
vários bairros. Helicópteros 
entraram pela primeira vez 
em ação ontem e metralharam 
bairros hostis ao regime.

“O regime ficou louco” Os 
combates sacodem o bairro 
de Midane, próximo do centro 
da cidade, onde, segundo uma 
fonte militar, o Exército entrou 
e cercou a mesquita de Zine 
al-Abidine. Foi dado um ulti-
mato aos habitantes para dei-
xarem o local antes da invasão 
iminente. Os soldados tam-
bém entraram em Tadamoun 
(sul), onde ainda há “focos de 
resistência”.

“O regime (de Assad) que 
está afundando, e ficou louco”, 

afirma um militante de Mida-
ne, identificado como Abou 
Moussab. “Eles atiram em 
tudo e acabam de destruir a 
mesquita Ghazwat Badr”.

No bairro de Qaboun (les-
te), “onde está a maioria dos 
rebeldes”, os “combates con-
tinuam”, acrescentou a fonte 
militar, indicando que “33 
terroristas foram mortos, 15 
feridos e 145 presos”, fazendo 
referência aos rebeldes. 

O porta-voz do ESL afir-
mou que um helicóptero foi 
abatido quando sobrevoava 
este bairro. De acordo com o 
Observatório Sírio dos Direi-
tos Humanos (OSDH), com 
sede em Londres, Qaboun foi 
alvo de disparos “que parti-
ram dos helicópteros”, e que 
mataram três civis.

Palácio egípcio vira um
guichê de reivindicações

Rebeldes sírios lançam a “batalha da 
libertação” contra forças do governo

CONCENTRAçãO RECORDE CONFLITO ÁRABE

Foto: Divulgação
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Claudinho e Rafael são
a razão do sucesso da
Desportiva Guarabira

Competição acontece
em agosto na Vila 
Olímpica R. Marinho

Capital vai sediar o Brasileiro
NADO SINCRONIZADO

João Pessoa vai sediar 
o Campeonato Brasileiro de 
Nado Sincronizado de Clu-
bes, a primeira competição 
da modalidade este ano no 
país. A competição será dis-
putada no período de 16 a 19 
de agosto, no parque aquáti-
co da Vila Olímpica Ronaldo 
Marinho, no Bairro dos Esta-
dos. Cerca de 150 atletas de 
10 Estados devem participar 
das disputas, que também te-
rão como convidada especial 
uma equipe do Perú.

A Paraíba vai partici-
par do Brasileiro com dois 
clubes: A Vila Olímpica Ro-
naldo Marinho e o Pio X. A 
maior delegação será a da 
Vila Olímpica, com 15 atletas, 
enquanto que o grupo do Pio 
X vai participar com apenas 7 
garotas.

Segundo a técnica da 
Vila Olímpica Ronaldo Mari-
nho e uma das organizado-
ras do campeonato, Ana Ma-
ria Miranda, vão vir a João 
Pessoa algumas das melho-

res atletas do país, divididas 
nas categorias infantil (até 
10 anos e de 11 a 12 anos), 
juvenil (13 a 15 anos), Jú-
nior (16 a 18 anos) e sênior 
(acima de 18 anos). Serão 
disputadas provas de solo, 
dueto e por equipe, com 4 ou 
8 atletas.

As garotas da Paraíba 
foram destaques no Cam-
peonato Interfederativo do 
ano passado. A seleção es-
tadual terminou em quarto 
lugar por equipe, e no solo e 
dueto as paraibanas conse-
guiram a 5ª colocação. Para 
este ano, as expectativas 
são muito boas para a com-
petição que será disputada 
aqui em João Pessoa. 

“Olha, as meninas estão 
treinando muito. Aproveita-
mos inclusive as férias para 
intensificar os treinos e fazer 
com que elas cheguem muito 
bem nesta competição. Nos-
sa equipe está passando por 
um processo de renovação, 
já que algumas atletas chega-
ram a uma idade em que têm 
de se dedicar mais aos estu-
dos e menos aos treinos, mas 
em geral, os clubes da Paraí-
ba devem fazer bonito neste 
Brasileiro.”, disse Ana Maria 
Miranda.

O nado sincronizado é um conjunto de exercícios que deve ser literalmente executado em sincronia, atendendo a especificações técnicas e artísticas, submetido a julgamento ao final da apresentação

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O Campeonato Paraibano de 
Handebol começou no último sába-
do, com a disputa em apenas duas 
das seis categorias que competem 
anualmente. A limitação nas cate-
gorias é um indício da fragilidade da 
competição, que pode ser paralisada 
após o dia 4 de agosto. O presidente 
da Federação Paraibana de Hande-
bol (FPH), Izaque Alves, disse que a 
entidade aguarda a atualização das 
pendências dos clubes filiados para 
permanecer com o Estadual após o 
começo do próximo mês e dar início 
as demais categorias que ainda não 
competiram nesse ano. Izaque, no 
entanto, se negou a comentar o va-
lor devido pelos clubes.

“O problema do handebol na 
Paraíba é bem simples, eu venho fa-
zendo os campeonatos há mais de 
cinco anos pagando do meu bolso. 

Desde abril era pra começar o cam-
peonato, mas ninguém paga nem a 
inscrição nem nada. Rômulo pediu 
pra começar pelo menos o adulto, aí 
eu comecei a primeira rodada e fiz 
tabela até o dia 4. Se não pagarem 
eu paro tudo e não tem mais cam-
peonato esse ano”, declarou Izaque, 
se referindo ao presidente do HCP, 
Rômulo Batista.

As disputas seguem hoje à noi-
te, às 20h, com a estreia do Botafo-
go da Paraíba na categoria Adulto 
masculino. A equipe pessoense vai 
enfrentar o Grêmio Cief no ginásio 
da Vila Olímpica Ronaldo Marinho 
na partida que marca o retorno do 
time alvinegro à modalidade.

No sábado, no ginásio Meninão, 
em Campina Grande, duelam Treze 
e HCP, às 14h, pela categoria Adulto 
feminino. Depois do jogo entre as 
duas equipes, se enfrentam Campi-
nense e HCP pelo Adulto masculino. 
Em João Pessoa, também no sábado, 

as disputas ocorrem na Vila Olímpica 
a partir das 13h30, com as partidas 
entre Grêmio Cief e FHC, na catego-
ria Cadete masculino, e FHC e Dio-
cesano de Itaporanga pelo Júnior 
masculino.

Uma das novidades do Campeo-
nato Paraibano desse ano é a quan-
tidade de times disputando a cate-
goria Cadete. “Pela primeira vez em 
toda a história, não só da Paraíba, 
mas em todo o Nordeste, temos seis 
equipes no Júnior masculino, é inédi-
to isso aí. Inclusive, das seis equipes, 
temos pela primeira vez uma equipe 
de Campina Grande e uma de Itapo-
ranga”, afirmou Izaque Alves.

O dirigente também comentou 
a atuação dos jogadores na primeira 
rodada do Paraibano. “O nível téc-
nico está excelente, principalmente 
nessa categoria Júnior, que é até 21 
anos. O nível esperado é de primeira 
linha, tanto no Adulto como no Jú-
nior”, disse.

Campeonato Paraibano tem início, mas
Federação já admite a sua paralisação

HANDEBOL

Herbert Clemente
Especial para A União

Corrida Bote Fé na Vida divulgará a Jornada Mundial da Juventude no próximo domingo

No próximo domingo 
acontece, na Praia do Cabo 
Branco, na Capital, a corrida 
de rua Bote Fé na Vida. A lar-
gada está prevista para as 8h 
no Busto de Tamandaré. O 
percurso começa pela Av. Cabo 
Branco, local onde os atletas 
participantes seguirão até as 
imediações da Fundação Casa 
José Américo, onde voltarão 
pela mesma avenida até o pon-
to de partida, que também será 
o final da corrida. Durante a 
prova, um grupo de músico do 
Ministério Shalon e do Ministé-
rio Jovem de Mangabeira vão 
animar o público.

Os atletas que se interes-
sarem em participar da corri-
da de rua Bote Fé na Vida po-

derão se inscrever até o dia 
da competição no Palácio do 
Bispo/Cúria Metropolitana 
no Centro de João Pessoa. A 
inscrição para a corrida, mais 
a camisa do evento, custa R$ 
15,00, enquanto somente a 
camisa é R$ 12,00. Ao final do 
percurso haverá entrega de 
medalhas para os corredores.

De acordo com o padre 
Pedro Geraldo Targino da 
Cunha, Referencial para a Ju-
ventude da Arquidiocese da 
Paraíba, esse evento tem a 
intenção de disseminar o fato 
de que o país receberá a Jor-
nada Mundial da Juventude 
no próximo ano.

“Desde que o Rio de Ja-
neiro foi confirmado como 
sede da próxima Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ) 
começou a se somar esforços 

para preparar o nosso país no 
intuito de receber esse gran-
de evento da nossa Igreja, em 
julho de 2013. 

Dentro desse contexto 
de valorização da vida, a Co-
missão Episcopal Pastoral 
para a Juventude da Confe-
rência Nacional dos Bispos 
do Brasil  propõe que as Dio-
ceses organizem uma corrida 
de rua intitulada Bote Fé na 
Vida, no dia 22 de julho des-
te ano, quando faltará apenas 
um ano para a JMJ Rio 2013”, 
explicou o padre.

Ainda de acordo com o 
padre Pedro, “O Bote Fé na 
Vida tem entre os diversos 
objetivos divulgar a JMJ, pro-
mover a qualidade de vida e 
evangelizar através do espor-
te, como canal de prevenção 
às drogas e promoção de saú-

de, inserindo, assim, todos os 
nossos jovens no momento 
histórico que o Brasil vai vi-
ver com a Jornada Mundial. 
A realização deste evento é 
uma parceria entre a Arqui-
diocese da Paraíba, através 
do Conselho Arquidiocesano 
de EJC, e a Prefeitura Munici-
pal de João Pessoa”, finalizou.

Jornada Mundial  
A Jornada Mundial da 

Juventude (JMJ) é um even-
to internacional, organizado 
pela Igreja Católica, que reú-
ne jovens de todo o mundo, 
católicos e de outras religi-
ões. O evento é celebrado a 
cada dois ou três anos, numa 
cidade escolhida para rece-
ber a grande Jornada. A últi-
ma foi realizada em 2011, em 
Madri, na Espanha.

Pedro Alves
Especial para A União

Valorização da vida é tema da corrida na praia do Cabo Branco

FOTO: Divulgação

FOTO: Divulgação



Federação Society organiza
Copa João Pessoa em agosto

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 18 de julho de 2012

AMADOR

Entidade foi criada em
março deste ano e vai 
incentivar garotos

Quem está internado no 
Hospital da Unimed, em 
João Pessoa, é o atu-
al secretário estadual 
de Juventude, Esporte 
e Lazer, José Marco da Nóbrega (Zé Marco). Ele 
passou por cirurgia ontem para a retirada de pe-
dras na vesícula, porém, seu estado de saúde não 
desperta cuidados. Único medalhista olímpico da 
Paraíba, Zé Marco deverá voltar as atividades nas 
próximas duas semanas. Ele já recebe visitas e, 
por enquanto, as atividades na Sejel-PB continuam 
sendo desenvolvidas normalmente por sua equipe 
de assessores, conforme assegurou Di Stefani, 
assessor de imprensa. 

Internado

Quem seria o inimigo 
da Série C?

A imprensa pernambucana não tem poupado 
críticas ao Treze Futebol Clube. Os clubes considerados 
grandes daquele Estado também não têm se curvado 
aos termos pejorativos contra o Galo da Borborema. 
Todos eles aderiram ao discurso do presidente da 
Federação Pernambucana de Futebol Evandro Carvalho 
que já pagou bicho ao Salgueiro e também ao Santa 
Cruz por vitória contra a equipe paraibana. O cartola 
afirma categoricamente e sem medo de errar que o 
Treze é o “inimigo da Série C”.

Ora, é desta forma que se faz futebol?  O papel 
de um presidente de uma federação é para incentivar 
o desporto ou para baixar o já minguado nível futebo-
lístico de nossa região? Na Paraíba, as declarações de 
Evandro Carvalho não soaram muito bem, até mesmo 
porque, o futebol pernambucano não anda lá essas 
coisas, basta ver o desempenho dos seus clubes na 
tabela de classificação.

O Sport, que está na Primeira Divisão ocupa a po-
sição de número 11, e, logo em seguida vem o Náutico 
que está na 12º posição. O Santa Cruz, que já esteve 
na Série A do Brasileirão disputa a Série C, o mesmo 
ocorrendo com o Salgueiro que também já esteve 
numa boa posição na CBF.

Na verdade, quem é mesmo o inimigo da Série C? 
tudo bem que o Treze não faz uma boa campanha no 
campeonato, pois perdeu seus três primeiros jogos, 
mas, a atitude de recorrer à Justiça Comum foi uma 
decisão própria ou alguém, no próprio Superior Tribu-
nal de Justiça Desportiva (STJD) incentivou o Galo da 
Borborema? A Constituição Federal é clara: qualquer 
cidadão pode recorrer dos seus direitos e ninguém é 
obrigado a ficar calado quando tem razão.

A Federação Paraibana de Futebol marcou para a próxima 
quarta-feira, dia 25, a partida entre o Miramar, de Cabe-
delo e o Santa Cruz, de Santa Rita, pela 2a Divisão.

Um piloto da Polícia 
Rodoviária Federal do 
Paraná ficou em estado 
grave ontem, em Cabe-
delo, quando se afogou 
durante o Curso de Ope-
rador de Equipamentos 
Especiais.

Tragédia no ar

A equipe Sub-18 do Clube Náutico Capibaribe deverá fazer 
na próxima semana dois amistosos em João Pessoa. O 
time se prepara para o Campeonato Pernambucano 2012. 
Um dos amistosos deverá ser com o Kashima do Cristo.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
LimaCriada em março des-

se ano, a Federação Parai-
bana de Futebol 7 Society 
(FPB7S) está organizando a 
primeira competição oficial 
da modalidade no Estado, a 
I Copa João Pessoa Futebol 
7 Society. O evento vai ser 
realizado nos dias 3 a 5 do 
próximo mês, no Estádio 
da Graça, em João Pessoa, e 
vai promover disputas nas 
categorias Sub-9, Sub-11 e 
Sub-13. 

As inscrições vão até o 
dia 26 deste mês e custarão 
R$ 300 por equipe. Os inte-
ressados em participar do 
torneio devem entrar em 
contato com o presidente 
da Federação, Wellington 
Belo Lima, através dos tele-
fones 8826-9232 ou 3231-
3345.

O presidente da FPB7S 
revelou como foi que ele se 
envolveu na modalidade. 
“Eu sou pai de atleta. O meu 
menino foi jogar em Recife 
e foi convocado para a Sele-
ção Pernambucana de Fut-
sal para jogar em 2010 na 
Espanha. 

Lá o torneio era de fut-
sal e futebol 7 society ao 
mesmo tempo. Nós ganha-
mos no futsal e no futebol 7 
ficamos em segundo lugar”, 
disse Wellington. 

Herbert Clemente
Especial para A União

A partir desse envolvi-
mento, o dirigente da enti-
dade paraibana esteve com 
o filho em outros eventos 
e percebeu potencial nos 
atletas paraibanos, motivo 
que lhe levou a criar a Fede-
ração e investir na modali-
dade. “Na Espanha eu pude 
ver a prática do futebol 7 e 
vi equipes do mundo intei-
ro participando da compe-
tição. 

Participamos depois 
de um campeonato em Per-

nambuco e fomos para uma 
competição de showbol, na 
Suíça, e para o Mundialito 
de Portugal. 

Nessas competições, eu 
consegui levar 2 meninos 
da Paraíba para o Mundial e 
para a Suíça foram 4 atletas, 
o meu filho e mais três. Então 
eu vi que a gente tinha con-
dição de montar uma equipe, 
porque aqui tem talento. Aí 
surgiu a ideia de criar a Fede-
ração. Fui atrás e consegui”, 
afirmou Wellington Belo.

Para dar início às com-
petições locais, a Federação, 
em conjunto com a Confede-
ração Brasileira de Futebol 
7 Society (CBF7S), promo-
veu um curso de arbitra-
gem, visando qualificar os 
profissionais e ter por perto 
um bom número de juízes 
capazes de atuar nas com-
petições da modalidade no 
Estado da Paraíba. No final 
do curso, 14 árbitros foram 
aprovados e já podem apitar 
os jogos oficiais.

O título mundial 
conquistado em 2011, 
na Eslovênia, na catego-
ria skiff leve, colocou a 
remadora Fabiana Bel-
trame em outro patamar 
do esporte brasileiro. 
Mas a primeira coloca-
ção também aumentou 
a responsabilidade da 
atleta, que agora é co-
brada com frequência  
pela conquista da meda-
lha de ouro nas Olimpía-
das de Londres.

Vale lembrar que 
Fabiana, atleta do Fla-

mengo, mudou de cate-
goria para ir aos Jogos. 
Já que o skiff leve não 
faz parte do programa 
das Olimpíadas, ela vai 
competir no skiff duplo, 
ao lado de Luana Bar-
tholo. E essa é apenas 
uma das dificuldades 
na briga por medalha.

“A maioria não en-
tende e cobra no bom 
sentido a medalha. Com 
certeza, é o que eu mais 
quero, mas sei como é 
difícil. É um barco novo, 
estamos treinando des-

de fevereiro, mas ainda 
é um pouco prematuro 
pensar em medalha. As 
pessoas confundem e 
essa responsabilidade 
do campeonato mun-
dial pesa”, disse a atle-
ta que já está treinando 
em Londres.

Apesar da mudança 
recente de categoria, 
Fabiana Beltrame elo-
gia a nova parceira e 
prevê sucesso da dupla 
na disputa dos Jogos 
Olímpicos de 2016, no 
Rio de Janeiro.

Fabiana Beltrame é esperança de medalha 
na Olimpíada, depois de ser campeã mundial

REMO EM lOnDRES

Os campos para a prática do futebol society são reduzidos e somente atuam por equipe 7 atletas

“Minha parceira 
sabe que gosto mais de 
remar o skiff, gosto mui-
to de remar sozinha, mas 
acho que me adaptei 
bem a ela, estamos evo-
luindo bastante. Ainda 
temos muita coisa a me-
lhorar. Queremos usar a 
Olimpíada como tram-
polim para 2016, para 
ter chances de medalha 
no Brasil”.

A distância da fa-
mília também pesa na 
parte emocional duran-
te as competições. A 
saudade da filha Alice, 
prestes a completar três 
anos, é mais um obstá-
culo a ser superado.

“Sempre lidei bem 
com a distância da fa-
mília, mas, depois que 
fui mãe, senti uma sau-
dade que nunca tinha 
sentido, chega a doer 
fisicamente. É um pe-
daço que fica longe. 
Graças à internet, con-
sigo conversar quando 
estou longe, mas é di-
fícil. Quando eles (filha 
e marido) podem viajar 
comigo, dá uma força 
extra. Ainda mais na 
fase que ela está se de-
senvolvendo. Fui viajar 
recentemente e quando 
voltei, era uma menina 
completamente dife-
rente, falante”.Fabiana com a companheira Luana já treina em Londres e vai competir na categoria skiff duplo
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Sousa acerta viagem para a Bahia
jogo em vitória da conquista

Delegação embarca na
próxima sexta-feira do
Aeroporto Castro Pinto

FUTEBOL 
PARAÍBA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 18 de julho de 2012

O Sousa definiu a pro-
gramação de viagem para o 
jogo de sábado (21), às 16h, 
diante do Vitória da Conquis-
ta/BA, no Estádio Lomanto 
Júnior, o Lomantão, no inte-
rior baiano, pela quinta ro-
dada do grupo A4 da Série D 
do Campeonato Brasileiro. A 
delegação embarca na pró-
xima sexta-feira, às 7h, do 
Aeroporto Castro Pinto, com 
destino a Salvador/BA. Após 
o voo o Dinossauro seguirá 
de ônibus até Vitória da Con-
quista, interior baiano, onde 
ficará em repouso aguardan-
do a partida. 

Coincidentemente a equi-
pe fará o segundo jogo fora de 
casa em solo baiano - o pri-
meiro foi no empate contra o 
Feirense/BA (1 a 1) – na bus-
ca pela liderança do grupo, 
onde o time ocupa a segunda 
posição, com cinco pontos ga-
nhos. O líder isolado é o Cen-
tro Sportivo Alagoano (CSA/
AL), que soma sete. O Vitória 
da Conquista/BA é o lanterna, 
com apenas um ponto. 

Dentro das quatro linhas 
o treinador Suélio Lacerda 
pretende contar com a força 
máxima para conquistar a 
ponta da tabela. A novidade 
fica por conta da volta do za-
gueiro Alisson, que cumpriu 
suspensão automática.  Ele 
deve entrar na vaga de Már-
cio Paraíba e ser o compa-
nheiro de Henrique na zaga 
sousense. 

No ataque o aproveita-
mento do atacante Cleiton 
Cearense, que trata de um 
problema no joelho esquer-
do. Ele foi vetado no empate 
contra o CSA/AL (0 a 0), no 
último domingo, no Estádio 
Marizão. O ex-treinador do 
Botafogo realiza hoje à tar-
de o coletivo final no Mari-
zão, quando definirá a pos-
sível escalação para encarar 
os baianos. Segundo ele, a 
ordem é conseguir a pri-
meira vitória fora de casa 
e torcer por uma derrota 
do CSA/AL que enfrentará 
o Itabaiana/SE, no próximo 
domingo, às 16h, no Está-
dio Rei Pelé, em Maceió/AL. 
“Primeiro temos que fazer a 
nossa parte e depois torcer 
por um tropeço do CSA. Espe-
ro contar com Cleiton e ter a 
força máxima para derrotar o 
time baiano”, observou Suélio. 

O Campinense definiu os 
preços dos ingressos para o 
jogo contra o Baraúnas/RN, no 
próximo domingo, às 16h, no 
Estádio Amigão, em Campina 
Grande, pela quinta rodada do 
grupo A3 da Série D do Brasi-
leirão. Os torcedores pagarão 
na geral R$ 16,00 (inteira) e R$ 
8,00 (meia), na arquibancada, 
R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 
(meia), nas cadeiras, R$ 50,00 
(inteira) e R$ 25,00 (meia). 

Crianças até 12 anos 
pagam apenas R$ 10,00, 
enquanto idosos, meia en-
trada. As vendas terão iní-
cio na próxima sexta-feira, 
a partir das 8h, com térmi-
no no domingo, às 11h, nos 
seguintes locais: Lojinha do 
clube, Thiago Sports e Pra-
tick Sports, no Shopping 
Boulevard.  Hoje, o técnico 
Freitas Nascimento segue 
intensificando os prepara-
tivos para o jogo contra o 

Baraúnas, no próximo do-
mingo, no Amigão.

 
Treze 
O meia Júlio Zabato, de 

29 anos, é o mais novo reforço 
do Treze para o Campeonato 
Brasileiro da Série C/2012. O 
jogador estava no Volta Redon-
da/RJ e chega hoje a Campina 
Grande para se integrar ao 
restante do grupo. Quem está 
treinando é o lateral direito 
Válber, 25,  que volta ao futebol 
paraibano. O pessoense que foi 
emprestado pelo América/RN 
já passou pelo Botafogo/PB, 
Sergipe/SE e Mogi Mirim/SP. 

Além das duas “caras 
novas” o Galo da Borborema 
pretende fazer as estreias de 
mais dois recém contrata-
dos, contra o Cuiabá/MT, na 
próxima terça-feira (24), às 
20h30, no Estádio Amigão, 
pela quarta rodada do grupo 
A da Terceira Divisão. 

Clube define ingressos
para o jogo de domingo 

CAMPINENSE

A primeira fase do 
Campeonato Paraiba-
no da Segunda Divisão 
terminou no último fi-
nal de semana e reser-
vou uma boa surpresa 
para muitos torcedores 
e para a imprensa em 
geral. Apontado como 
mero participante, a 
Desportiva de Guarabi-
ra tornou-se a sensação 
do campeonato, ven-
cendo com facilidade 
todos os adversários. 
A maioria destas vitó-
rias deve-se ao grande 
desempenho do seu 
ataque, mas especifi-
camente a Claudinho 
e Rafael Guarabira. 
Juntos eles marcaram 
8 gols, em apenas 3 jo-
gos, e estão se tornan-
do um terror para as 
defesas adversárias.

Aos 25 anos, Rafael 
Guarabira é atacante, 
mas por falta de joga-
dores de meio-campo 
na Desportiva, vem 
atuando como um falso 
meia direira. Mesmo re-
cuado, ele já fez 4 gols 
na competição. Natural 
de Cacimba de Dentro, 
ele começou a carreira 
de jogador no Guara-
bira. Em 2008, ele se 
transferiu para o Auto 
Esporte de João Pessoa, 
mas não fez tanto su-
cesso e resolveu voltar 
a sua terra, onde se diz 
muito satisfeito.

“Jogar aqui na mi-
nha terra é muito bom. 
Sinto-me em casa, te-
nho o apoio da torcida 
e o amor pelo clube 
que me projetou para 
o futebol”, disse Rafael 

claudinho e rafael já marcaram oito gols
e desportiva segue firme à classificação

ARTILHEIROS DE PRIMEIRA

que se define como um 
jogador que gosta de vir 
de trás com a bola domi-
nada, ou chegar rápido e 
surpreender os zagueiros.

Rafael acredita que 
a Desportiva vai mostrar 
nesta segunda fase que 
realmente veio para ga-
rantir uma vaga na Pri-
meira Divisão do fute-
bol paraibano em 2013. 
“Nosso time é muito uni-
do e dedicado e vamos 
com tudo para conquistar 
o título da competição, 
ou pelo menos a vaga 
para a elite no próximo 
ano”, disse.

Apesar da boa fase e 
do grande momento que 
atravessa, Rafael não es-
conde o seu desejo em 
jogar em uma equipe 
grande de João Pessoa 
ou Campina Grande, e 

até mesmo de fora do Es-
tado. “Você sabe como é 
a vida de jogador de fu-
tebol. Temos sempre que 
sonhar em crescer e jogar 
em um grande clube para 
aparecer no cenário na-
cional”, afirmou.

Claudinho, que tam-
bém tem 4 gols em 3 jo-
gos, tem apenas 18 anos 
e nasceu em Alagoinha. 
Ele tentou fazer carrei-
ra no Treze, mas acabou 
sendo dispensado. Este 
ano, ele veio jogar em 
João Pessoa, no CSP, che-
gando a participar inclu-
sive dos jogos da equipe 
no Campeonato Paraiba-
no da Primeira Divisão. 
Convidado pela Desporti-
va, não pensou duas ve-
zes em aceitar o convite. 

Atacante nato, Clau-
dinho - apelido que ga-

nhou por causa da bai-
xa estatura – tem como 
principal característica a 
velocidade e é tido pelos 
próprios companheiros 
de equipe como um atle-
ta muito habilidoso e de 
difícil marcação. Assim 
como Rafael Guarabira, 
ele espera fazer ainda 
muitos gols nesta Se-
gunda Divisão e ser con-
tratado por um grande 
time. “Sou um atacante 
rápido, que parto para 
cima, sem medo dos za-
gueiros, e isto tem dado 
certo. Espero ser visto 
pelos empresários e diri-
gentes e assim conseguir 
me firmar no futebol no 
próximo ano”, disse o 
baixinho de apenas 1,67 
metro, que espera termi-
nar a segundona como 
artilheiro da competição.

O baixinho Claudinho começou a carreira nas divisões de base do Treze, depois foi para o CSP

No domingo passado, em seus domínios, o time paraibano empatou sem gols diante do CSA e manteve a segunda posição do grupo A4
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Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Freitas comandando o rubro-negro pelo Campeonato Brasileiro



Clássico das Multidões
FLAMENGO x CORINTHIANS

Os dois times com as 
maiores torcidas do Brasil 
medirão suas forças hoje à 
noite, no estádio Engenhão, 
no Rio de Janeiro. Por um 
lado, o atual campeão da 
Libertadores da América 
2012, Corinthians, tenta 
dar continuidade na sua re-
abilitação no Brasileirão da 
Série A, já que o time con-
seguiu a segunda vitória no 
campeonato na rodada pas-
sada, ganhando do Náutico 
de virada no placar de 2 X 1.

Série A programa também 
para hoje outras seis 
partidas pela 10a rodada

Seleção Brasileira está na Inglaterra  
para a disputa dos Jogos Olímpicos

A Seleção Brasileira che-
gou na tarde de ontem no Sop-
well House, hotel que fica em 
St. Albans, próximo a Londres. 
Os jogadores passaram rapi-
damente e apenas sinalizaram 
indicando que fizeram uma 
boa viagem. Hulk foi um dos 
poucos que falaram. O atacante 
do Porto comentou sobre a 
pressão pela inédita medalha:

“Pressão sempre vai ter 
em cima do Brasil, mas es-
tamos preparados. A expec-

tativa é a melhor possível de 
tentarmos ser campeões”, 
disse Hulk

Ontem não houve ativi-
dades para os jogadores 
que ficaram descansando 
no hotel. Hoje, eles terão a 
primeira atividade na Ingla-
terra. Mano Menezes coman-
dará um treino no Centro 
de Treinamento do Arsenal, 
próximo a Londres, às 16h 
local (12h de Brasília).

Na sexta, o time de Mano 

Menezes terá seu último teste 
antes da estreia nos Jogos 
Olímpicos. A seleção enfrenta 
a Grã-Bretanha, em amis-
toso que terá transmissão 
exclusiva do SporTV, às 15h 
de Brasília. O time estreia nas 
Olimpíadas no dia 26, contra 
o Egito. 

Com uma geração experi-
ente, em que mais da metade 
faz parte do time principal, 
o Brasil é apontado como 
um dos favoritos nos Jogos 

Olímpicos. O desafio é enorme. 
Grandes gerações do futebol 
brasileiro já tentaram a proeza, 
mas fracassaram pelos mais 
variados motivos na busca 
da medalha de ouro olímpica 
– único título que falta ao 
futebol brasileiro. Um dos mais 
badalados do time de Mano 
Menezes, apesar de começar a 
preparação entre os reservas, 
Lucas diz que o que a seleção 
precisa fazer de diferente é ser 
campeã em Londres.

Jogadores desembarcaram ontem e treinam hoje para último amistoso antes da estreia em Londres

FOTO: Divulgação
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Depois de uma pas-
sagem conturbada no 
Palmeiras há quase três 
anos, Obina está de vol-
ta ao Palestra Itália. O 
atacante do Shandong 
Luneng, da China, chegou 
por empréstimo até o fi-
nal da temporada e foi 
apresentado oficialmente 
pelo Verdão ontem. Em-
polgado com o retorno 
e em forma, o jogador já 
espera estrear contra o 
Coritiba, amanhã.

“Estou me sentindo 
muito bem, claro que não 
posso ganhar muito peso, 
mas estou em um pata-
mar que eu gosto. Espero 
não dar trabalho para a 
nutricionista e fazer tudo 
direitinho para ajudar o 

Palmeiras. Se o professor 
quiser, posso jogar”, disse 
o artilheiro, que chegou 
visivelmente mais magro 
do que em sua última 
passagem pelo clube.

Obina deixou o Palmei-
ras por causa de uma bri-
ga, em novembro de 2009, 
quando trocou socos com 
o zagueiro Maurício Nasci-
mento, que atualmente joga 
no Joinville. Após a situação, 
os dois foram demitidos 
pelo então presidente Luiz 
Gonzaga Belluzzo. O atleta 
não esconde que ainda tem 
certa decepção pela situa-
ção. “Aquilo poderia ter sido 
conversado, eu estava dis-
posto a abrir mão de várias 
coisas para ficar, e nada foi 
conversado”, concluiu.

Obina é o mais novo 
atacante do Palmeiras

NO PALESTRA ITÁLIA

Pelo lado do Flamengo, 
que até agora apresentou 
um desempenho mediano 
no campeonato, existem al-
guns problemas relacionados 
a contusões e suspensões. O 
time rubro-negro tem três 
jogadores lesionados, Gonzá-
les, Leonardo Moura e Maldo-
nado. Fora estes, Bottinelli e 
Vagner Love estão suspensos 
e Ibson e Marcos Gonzáles es-
tão pendurados.

Apesar dos desfalques 
e da campanha inicial de 
baixo desempenho dos dois 
clubes, entram em jogo a 
tradição das duas maiores 
torcidas do país e a presen-
ça de craques de ponta no 

Atleta foi emprestado até fim da temporada

FOTO: CBF News
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Com muita descontração, 
equipe rubro-negra treinou 
ontem para confronto hoje 
diante do Timão no Engenhão

10ª RODADA - 18/7/2012
HORA JOGO   ESTÁDIO  
19h30  Santos  x   Botafogo   Vila Belmiro 
19h30  Grêmio  x  Sport   Olímpico    
20h30  Portuguesa  x  Cruzeiro  Canindé 
20h30  Náutico  x  Ponte Preta  Aflitos 
21h50  Flamengo  x  Corinthians  Engenhão 
21h50  São Paulo  x  Vasco   Morumbi 
21h50  Atlético-MG  x  Internacional  Independência 

futebol nacional.
O clássico é conhecido 

pelos apelidos de Clássico 
do Povo, Encontro das Na-
ções ou Clássico das Mul-
tidões e, na história dos 
jogos, são 46 vitórias e 183 
gols para o Corinthians. 
Para o Flamengo são 47 vi-
tórias e 192 gols. Os times 
empataram 27 vezes.

Outros  jogos
Além de Flamengo x 

Corinthias, outros seis jo-
gos estão marcados para a 
noite de hoje, alguns deles 
clássicos que prometem 
muita emoção dentro e fora 
de campo. Destaques para 

o confronto entre Santos 
x Botafogo, na Vila Belmi-
ro e São Paulo x Vasco, no 
Morumbi, em São Paulo. 
A segurança foi reforçada 
nas praças de esportes para 
evitar maiores tumultos. 

O Brasileirão da Série 
A tem o Atlético-MG na li-
derança do campeonato 
com 22 pontos seguido do 
Vasco da Gama que soma 
20. O Fluminense, com 19 e 
o Botafogo, com 16 fecham 
o G4. O Flamengo, que na 
rodada passada venceu o 
Bahia fora de casa, apare-
ce na nona posição com 15 
pontos. O Corinthians, com 
apenas oito pontos, é o 14º 

da competição. 
A décima rodada da 

Série A se encerra amanhã 
com outras três partidas, 
todas com início progra-
mado para às 21h. o Flu-
minense recebe o Bahia, no 

Engenhão, Rio de Janeiro; 
Coritiba x Palmeiras se en-
frentam no Couto Pereira, 
em Curitiba e, por fim, Atlé-
tico-GO duela com o Figuei-
rense, no Serra Dourada, 
em Goiânia.



O menor preço do litro 
da gasolina caiu 4,02% em 
um mês, passando de R$ 
2,49 para R$ 2,39, de acor-
do com pesquisa realizada 
pelo Procon de João Pessoa 
ontem. Desde o último le-
vantamento, realizado no 
dia 11 de junho, 75 postos 
de combustíveis baixaram 
os preços, enquanto 20 
mantiveram e três aumen-
taram. No entanto, o maior 
valor do produto se man-
teve a R$ 2,69, o que re-
presenta uma variação de 
12,9% entre os estabeleci-
mentos pesquisados.

Com a diferença de 
preço, os consumidores 
podem economizar até R$ 
0,31 a cada litro abaste-
cido. O menor preço foi 
encontrado no posto Nos-
sa Senhora de Fátima, no 
Bairro dos Estados. Já o 
maior valor é praticado 
nos postos Boa Viagem, na 
BR-101; BSB Mangabeira, 
na avenida principal do 
bairro; e Quadramares, em 
Manaíra.

O litro da gasolina 
aditivada tem variação de 
14,8% no preço, indo de R$ 
2,429 a R$ 2,789. Os pes-

Litro da gasolina é vendido a R$ 2,39
queda de 4,02% na capital 

O maior valor do produto se man-
teve a R$ 2,69, o que representa 
uma variação de 12,9 por cento 
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Funcionários do Viveiro Munici-
pal de Plantas Nativas da Prefeitura de 
João Pessoa (PMJP) estão participando 
de treinamento por meio do “Proje-
to de Fortalecimento de Produção de 
Mudas da Mata Atlântica”, promovido 
pelo Serviço Florestal Brasileiro. Esta é 
a segunda etapa do projeto, que prevê 
visitas de campo e levantamento da rea-
lidade local do viveiro.

A primeira fase foi concluída du-
rante uma capacitação dos viveiristas, 
realizada em junho, em Nísia Floresta, 
no Rio Grande do Norte, com a partici-
pação de representantes de cinco vivei-
ros do Nordeste – entre eles, técnicos do 
Viveiro Municipal de João Pessoa.

Segundo o engenheiro florestal 
Ivan Ighour Silva Sá, que está minis-
trando o treinamento, o diagnóstico 
desses viveiros florestais foi iniciado em 
diversas cidades brasileiras. “Escutamos 
os agentes, analisamos as demandas e 
levantamos problemas para um diag-
nóstico final. Com ele, pretendemos 
oferecer alternativas de qualificação e 
potencialização das atividades já reali-
zadas”, complementou.

As visitas serão feitas em três mo-
mentos, até maio de 2013, sempre 
com o objetivo de aprimorar o reflo-
restamento do Bioma Mata Atlântica, 
um dos mais ameaçados de extinção. 
Também serão treinados viveiristas de 

Fernando de Noronha e Barreiros, em 
Pernambuco, e ainda da cidade de Me-
deiros Neto, na Bahia. Em João Pessoa, 
estão sendo capacitados 46 profissio-
nais, entre viveiristas, auxiliares de jardi-
nagem do plantio urbano, engenheiros 
florestais e engenheiros agrônomos.

Serviço Florestal Brasileiro
O Serviço Florestal Brasileiro (SFB) é 

ligado ao Ministério do Meio Ambiente 
e tem a missão de conciliar o uso e a con-
servação das florestas, valorizando-as 
em benefício das gerações presentes e 
futuras, por meio da gestão de florestas 
públicas, da construção de conhecimen-
to, do desenvolvimento de capacidades 
e da oferta de serviços especializados. 
Viveiro Municipal de Plantas Nativas– 
Inserido no projeto João Pessoa Verde 
para o Mundo, lançado em 2007, o Vi-
veiro Municipal, mantido pela PMJP, é 
responsável pela produção de mudas 
de árvores utilizadas na arborização 
urbana e na recomposição de áreas de-
gradadas, além de fornecer mudas para 
escolas, universidades, organizações 
não governamentais e empresas. No 
ano passado, o viveiro produziu 38.766 
mudas de árvores nativas, superando a 
meta do ano, de 35 mil mudas. Foram 
plantadas 2.945 árvores em áreas urba-
nas e degradadas e ainda distribuídas 
outras oito mil mudas.

Funcionários recebem treinamento 
sobre a sua produção de mudas

viveiro municipal

O policial rodoviário 
federal Fernando Luiz de 
Souza Pires, 34 anos, con-
tinua internado na Unida-
de de Terapia Intensiva do 
hospital de Emergência e 
Trauma “Senador Humberto 
Lucena”. De acordo com bo-
letim divulgado às 17h pela 
assessoria de comunicação 
do Trauma o estado de saú-
de dele é considerado grave.

Fernando Pires foi víti-
ma de afogamento na Praia 
de Intermares, município 
de Cabedelo, quando par-
ticipava de treinamento da 
Polícia Rodoviária Federal. 
Ele foi retirado de dentro do 
mar por militares do Corpo 
de Bombeiros que estavam 
no local para dar apoio aos 
rodoviários durante o trei-
namento.

Passava das 10h de an-

teontem quando os compa-
nheiros de Fernando Luiz 
perceberam que o policial 
rodoviário estava se afogan-
do. Imediatamente os bom-
beiros entraram na água e 
retiraram a vítima que so-
freu ainda no local uma pa-
rada cardíaca, foi reanimado 
e colocado num helicóptero 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral. 

O boletim emitido pela 
assessoria de comunicação 
do Trauma informou de iní-
cio que o nome do policial 
rodoviário era André Castro, 
no entanto, no mesmo bole-
tim foi emitido esse nome e 
colocada a verdade identi-
dade, Fernando Luiz de Sou-
za Pires.

Informações do Núcleo 
de informações da Polícia 
Rodoviária Federal, o agente 
da PRF veio à Paraíba para 
participar do curso que está 
sendo realizado no Estado 

para policiais de todo o país. 
Fernando teria se afogado 
em alto mar sendo resga-
tado em um bote do Corpo 
de Bombeiros e atendido 
por uma equipe do Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência - SAMU que dava 
apoio. Antes de ser levado 
para o hospital, Fernando 
sofreu uma parada cardíaca, 
sendo reanimado e levado 
para o hospital. 

Setenta e cinco postos de gasolina baixaram os preços, enquanto 20 mantiveram e 3 aumentaram

FOtO: Arquivo

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

quisadores do órgão veri-
ficaram o menor valor no 
posto São Luiz, no Bairro 
dos Estados; no Metrópole, 
na Avenida Epitácio Pes-
soa; e no São Luiz XVI, na 
Vasco da Gama, em Jagua-
ribe. O preço mais alto foi 
verificado no posto Select, 
em Tambaú. Na última pes-
quisa, os preços da gasolina 
aditivada iam de R$ 2,588 a 
R$ 2,798.

“Além da queda no me-
nor valor registrado para a 
gasolina, os consumidores 
passaram a ter mais opções 
de postos com preços me-
lhores. A maioria comercia-
lizava com uma diferença 
mínima de preço, e as pes-
soas ficavam praticamente 
impossibilitadas de econo-
mizar”, avaliou o coordena-
dor do Procon-JP, Marcos 
Araújo.

Álcool
O Procon-JP também 

pesquisou os preços do 
etanol e encontrou uma va-
riação de até 11,1% entre 
os postos. Os valores vão 
de R$ 2,07 a R$ 2,299, se-
melhante ao último levan-
tamento, quando os preços 
cobrados iam de R$ 2,05 a 
R$ 2,299.

Com a variação de 
11,1%, os consumidores 
podem economizar até R$ 

0,23. Os pesquisadores ve-
rificaram o menor preço no 
posto Ferrari, no Centro. Já 
o maior preço foi encontra-
do nos postos Villaggio, nos 
Bancários, e Boa Viagem, na 
BR-101. Apesar da variação 
entre o menor e o maior 
valor permanecer quase a 
mesma, desde a última pes-
quisa, 13 postos baixaram 
os preços, 74 mantiveram e 
10 aumentaram.

Diesel e GNV 
O preço do óleo diesel 

também se manteve desde a 
última pesquisa do Procon-
-JP, variando de R$ 1,886 a 
R$ 2,199. Mesmo assim, 30 
postos elevaram os preços, 
enquanto 60 mantiveram 
e outros seis baixaram. O 
menor preço foi constatado 
no posto Extra Petróleo, em 
Mangabeira, e o maior no 
Villaggio.

O metro cúbico do gás 
natural veicular é comer-
cializado nos postos da 
Capital com preços que va-
riam de R$ 1,69 a R$ 1,82. 
Com a diferença de 7,7%, 
os consumidores podem 
economizar até R$ 0,13 por 
metro cúbico. 

O menor preço foi en-
contrado pelos pesquisa-
dores no posto Pichilau, na 
BR-101, e o mais alto no 
Ayrton Senna, nos Ipês.

Policial rodoviário está na 
UTI do Trauma na Capital 

acidente em treinamento

Fernando se afogou 
em alto mar e foi 
resgatado em um 
bote do Corpo de 
Bombeiros e aten-
dido por uma equi-
pe do SAMU que 
dava apoio

São capacitados 46 profissionais, entre viveiristas, auxiliares de jardinagem, entre outros

FOtO: Rafael Passos/Secom/JP

A Polícia Federal pren-
deu em flagrante na noite do 
ultimo sábado (14), nas pro-
ximidades da fronteira entre 
os Estados da Paraíba e Rio 
Grande do Norte, um trafi-
cante de drogas de 22 anos 
de idade. A prisão foi efe-
tuada por policiais federais 
da Delegacia de Repressão 
a Entorpecentes, próximo 

ao posto fiscal do Distrito de 
Pitanga da Estrada, Municí-
pio de Mamanguape/PB. 

Segundo a PF, o trafi-
cante natural de Campina 
Grande (PB), portava 60kg 
de maconha prensada em 
pacotes, que estavam em um 
veículo Corsa sedan, branco.

Após a prisão, o detido 
foi conduzido à Superinten-

dência da Polícia Federal 
em Cabedelo (PB), onde foi 
autuado em flagrante, como 
incurso nas penas dos arti-
gos 33 e 40, inciso V, da lei 
contra tráfico de drogas. 

Realizado o preenchimen-
to do auto de flagrante, o preso 
foi encaminhado ao presídio 
de Mamanguape, onde perma-
necerá à disposição da Justiça.

Homem de 22 anos é preso 
com 60 quilos de maconha

acusado de tráfico



JONI MARCOS SOUZA OLIVEIRA - CPF N° 131.395.094-72, Torna público que requereu a SUDEMA  
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização  Ambiental n° 2012-3864, 
para Propaganda Eleitoral, situado a Rua Sitio Areal Salgado de São Félix-PB.

SEVERINO DOS RAMOS NEVES, torna público que requereu a SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental  n° 242-3867, para Propaganda Eleitoral, 
situado a Rua Zacarias Paulo n° 127 - Centro Salgado de São Félix/PB

ANDRÉ LOPES FERREIRA, torna público que requereu a SUDEMA -Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental n° 242-3866, para Propaganda Eleitoral, situado 
a Rua Sitio  Canto Alegre - Salgado de São Félix/PB.

WILLINGTON ALVES FREIRE-ME - CNPJ N°  12.923.249/0001-58, torna público que requereu a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental, para 
Propaganda Volante Eleitoral  em todo Estado da Paraíba- Trio F-4000 Placa: NPV-4152, situado 
a rua Rodrigues Chaves n° 334 - Bairro Trincheiras - João Pessoa/PB - Processo: 2012-003883/
TEC/AA-0282.

APOLÔNIO GOUVEIA ROLIM - CNPJ/CPF N° 063.190.764-53 torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 1599/2012 
em João Pessoa, 21 de junho de 2012 - Prazo: 346 dias, para a atividade de: Extração de Saibro de 
Forma Mecanizada, referente ao Processo DNMP N° 846.137/2010, NA Rua Deoclecio C. Maniçoba 
n°  17 - Sitio Serrote Verde Municipio: Cajazeiras - UF:PB. Processo: 2012-003239/TEC/LO-3090

ADVANTAGE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF N° 09.343.029/0001-40, 
torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a 
Licença de Instalação n° 1792/2012 em João Pessoa,10 de julho de 2012 - Prazo:  180 dias, para 
a atividade de: Edificação residencial multifamiliar com 07 unidades habitacionais e sistema de 
esgotamento sanitário individual, na Rua Eng. José Jaime Gomes Pessoa Filho, QD 85, LT 125, 
Bessa, Município: João Pessoa - UF:PB. Processo: 2012-002966/TEC/LI-1483.

SEVERINO DE ARAUJO GOUVEIA - CNPJ N° 14.258.898/0001-07,  torna público que requereu 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação, para 
Bar (ACUSTICO DAY KIRY) com música ao vivo AC.55.52m2, situado a rua João 
Dionizio n° 05 - Jardim São Severino - Bayeux/PB - Processo: n° 2012-003887/TEC/LO-3278.

FRANCISCO DE OLIVEIRA PIRES - CNPJ/CPF N° 145.536.781-87, torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação n° 1762/2012, 
em João Pessoa, 9 de julho de 2012 - Prazo: 730 dias, para a atividade de: Galpão comercial para 
vendas de frutas e verduras na Av. Mar Vermelho, QD 14, LT 1-A - Intermares, Município: Cabedelo 
- UF:PB. Processo: 2012-002974/TEC/LO-2999.

JOSÉ LAMARCK COSTA GOMES - CNPJ/CPF N° 0334.553.034-98 Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 1872/2012 em 
João Pessoa, 13 de julho de 2012 - Prazo: 180 dias para a atividade de:  Edificação residencial 
multifamiliar com 12 unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitário individual, na Rua 
Clovis de Holanda Calado, QD 19, LT 21, Bela Vista II - Intermares, Município: Cabedelo - UF:PB. 
Processo: 2012-002793/TEC/LP-0814-

CLEVANILDO BRITO DE SOUSA - CPF N° 139.155.764-68, torna público que requereu a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental 220012 - 003911/
TEC/AA- 0287, para publicidade Volante Eleitoral Autdt. - Kombi-furgão-Placa-JDQ-2129/PB, situado 
a rua Joaquim Ferreira Lucio n° 700 - Cicero Dias I - São Bento/PB

REBRITE- RECICLAGEM DE MATERIAL E CONSTRUÇÃO LTDA-ME- CNPJ/CPF Nº 
14.811.131/0001-63   Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1859/2012 em João Pessoa, 13 de julho 2012 - Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: RECPEÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
(RSCD), BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO.  Na(o)-   FAZENDA ENGENHO TRIUNFO- 
ZONA RURAL- Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. PROCESSO: 2012-003102/TEC/LO-3043

CARLOS ADAIR GONÇALVES DE LIMA - CNPJ/CPF: 70.132.550/0001-40 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1695/2012 em João Pessoa, 29 de JUNHO 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio 
Varegista de Madeiras e Artefatos . Na(o) Av. Maria Auzenir de Oliveira, S/N.   Municipio: Congo - 
UF: PB. Processo: 2012-001622/TEC/LO-2573.  
  
VERONICA SALETE DE ANDRADE FARIAS (VIAÇÃO CRUZEIRO) - CNPJ/CPF: 09.302.928/0001-
03 Torna público requereu SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, uma 
Renovação de Licença de Operação, sob numero de processo: 2012-003728, em João Pessoa, 
09 de JULHO de 2012. Para a atividade de: Empresa de transportes de passageiros urbano, com 
tanque aéreo - AC: 275m². Na(o) Rua Juscelino Kubitschek, nº 735 Cruzeiro - Campina Grande - 
PB CEP: 58.207-281
  
SOUZA E QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS ME - CNPJ/CPF: 15.084.712/0001-03 Torna 
público requereu SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, uma Licença 
de Operação, sob numero de processo  2012-003778, em João Pessoa, 11 de Julho 2012. Para a 
atividade de: Comercio varejista de madeiras e artefatos . Na(o) Av. SANTA LUCIA, 268, RENASCER, 
CABEDELO - UF: PB. CEP: 58.310-000
 
CONSTRUTORA EVEREST LTDA - CNPJ: Nº 00.282.606/0001-67 Torna público que requer a reno-
vação da Licença Prévia e de Instalação nº 582/2011 em João Pessoa, 16 de julho de 2012 - Prazo: 
300 dias à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente. Para a atividade de: 
CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL DE USO MISTO-HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR, DOTADA - ESGOTO 
SANITÁRIO, FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO. Na(o) - RUA PASTOR ALVES DE OLIVEIRA N 530 
- CAMBOINHA DE BAIXO Município: CABEDELO - UF: PB. Processo: 2010-006245/TEC/LI-0724.”

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DO CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA A MANUTENÇÃO 
DAS ESTRADAS VICINAIS. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Comple-
mentar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA - Processo Licitatório nº. 020/2012, Pregão 
Presencial nº. 004/2012. DOTAÇÃO: 14.000.14.001.20.606.4007.3010.2106 - 3.3.90.39.00. VIGÊNCIA: do 
presente contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e a empresa JOSÉ 
ERIVALDO BEZERRA ALMEIDA ME - CNPJ: 14.157.701/0001-43 - CT N°. 021/2012 - 20.06.2012 - R$ 
198.720,00 (Cento e noventa e oito mil e setecentos e vinte reais).

Monteiro - PB, 22 de Junho de 2012.
Ednacé Alves Silvestre Henrique

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº001-2012 

PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2012
A Prefeita do Município de Monteiro, através do seu Pregoeiro Oficial, de acordo com as atribuições que 

lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo relacionado e devidamente homo-
logado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei 
nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL Nº: 
001/2012 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 015/2012 OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Aquisição 
de Peças Automotivas, para manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal, durante o exercício 
de 2012. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura - DATA DA ASSINATURA: 22 de Maio 
de 2012 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.000.02.001.04.122.4003.3003.2003 - 3.3.90.30.00 / 04.000.04.
001.04.122.4004.3005.2007 - 3.3.90.30.00 / 06.000.06.001.15.452.4005.3007.2014 - 3.3.90.30.00 / 07.000
.07.001.20.606.4007.3010.2021 - 3.3.90.30.00 / 08.000.08.001.13.392.4011.3014.2048 - 3.3.90.30.00 / 10.
000.10.001.04.122.4014.3018.2072 - 3.3.90.30.00 / 12.000.12.001.27.812.4015.3020.2076 - 3.3.90.30.00 / 
13.000.13.001.20.602.4007.3010.2095 - 3.3.90.30.00.

EMPRESA VENCEDORA: RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 07.892.563/0001-80, com o valor total de R$ 759.483,00 (Setecentos e cinqüenta 
e nove mil quatrocentos e oitenta três reais), de acordo com a ata de registro de preços em anexo ao referido 
processo. Monteiro - PB, 05 de Junho de 2012. Ednacé Alves Silvestre Henrique - Prefeita.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2012
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial, 

HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 001/2012, que tem por objeto o SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍ-
CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, para suprir a necessidade da 
Prefeitura Monteiro, conforme termo de adjudicação, em favor da seguinte empresa: RET-IDEAL COMÉRCIO 
DE PEÇAS LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.892.563/0001-80, com 
o valor total de R$ 759.483,00 (Setecentos e cinqüenta e nove mil quatrocentos e oitenta três reais). Dê 
ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração 
dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. Monteiro - PB, 21 de Maio de 2012. Ednacé 
Alves Silvestre Henrique - Prefeita.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DO CONTRATO

OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Peças Automotivas, para Manutenção da 
Frota de Veículos da Prefeitura Municipal, durante o exercício de 2012. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos 
da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA - 
Processo Licitatório nº. 015/2012, Pregão Presencial nº. 001/2012. DOTAÇÃO: 02.000.02.001.04.122.400
3.3003.2003 - 3.3.90.30.00 / 04.000.04.001.04.122.4004.3005.2007 - 3.3.90.30.00 / 06.000.06.001.15.452.
4005.3007.2014 - 3.3.90.30.00 / 07.000.07.001.20.606.4007.3010.2021 - 3.3.90.30.00 / 08.000.08.001.13.
392.4011.3014.2048 - 3.3.90.30.00 / 10.000.10.001.04.122.4014.3018.2072 - 3.3.90.30.00 / 12.000.12.001
.27.812.4015.3020.2076 - 3.3.90.30.00 / 13.000.13.001.20.602.4007.3010.2095 - 3.3.90.30.00. VIGÊNCIA: 
do presente contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e a empresa RET-
-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - CNPJ nº. 07.892.563/0001-80 - CT N°. 018/2012 - 22.05.2012 - R$ 
759.483,00 (Setecentos e cinqüenta e nove mil quatrocentos e oitenta três reais). Monteiro - PB, 05 de Junho 
de 2012. Ednacé Alves Silvestre Henrique - Prefeita.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2012 - SRP
A Prefeita do Município de Monteiro, através do seu Pregoeiro Oficial, de acordo com as atribuições 

que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo relacionado e devidamente 
homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e 
a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005-2012 do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº: 005/2012 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 021/2012 OBJETO: Sistema de Registro de 
Preços para Aquisição de Combustíveis (álcool, gasolina e óleo diesel) e Derivados de Petróleo em Campina 
Grande e João Pessoa, para Manutenção da Frota de Veículos da Prefeitura Municipal, durante o exercício 
de 2012.  VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura - DATA DA ASSINATURA: 14 de Junho 
de 2012 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.361.4009.3012.2035 - 33.90.30.00. EMPRESAS VENCEDORAS: 
CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.974.840/0001-31 - R$ 
110.304,000 (cento e dez mil trezentos e quatro reais) e P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 01.067.590/0001-32 - R$ 93.240,00 (noventa e três mil duzentos e quarenta reais), 
de acordo com a ata de registro de preços em anexo ao referido processo. Monteiro - PB, 15 de Junho de 
2012. Ednacé Alves Silvestre Henrique - Prefeita.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2012-SRP
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial, 

HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 005/2012, que tem por objeto Sistema de Registro 
de Preços para Aquisição de Combustíveis (álcool, gasolina e óleo diesel) e Derivados de Petróleo em 
Campina Grande e João Pessoa, para Manutenção da Frota de Veículos da Prefeitura Municipal, durante 
o exercício de 2012, para suprir a necessidade da Prefeitura Monteiro, conforme termo de adjudicação, 
em favor da seguinte empresa: CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 06.974.840/0001-31 no valor de R$ 110.304,000 (cento e dez mil trezentos e quatro reais) e P&A 
EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.067.590/0001-32 no valor de R$ 
93.240,00 (noventa e três mil duzentos e quarenta reais), e de acordo com o termo de HOMOLOGAÇÃO 
em anexo ao processo, perfazendo um valor global de R$ 203.544,00 (duzentos e ter mil quinhentos e 
quarenta e quatro reais). Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato 
Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. Monteiro - PB, 
13 de Junho de 2012 - Ednacé Alves Silvestre Henrique - Prefeita.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DO CONTRATO

OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Combustíveis (álcool, gasolina e 
óleo diesel) e Derivados de Petróleo em Campina Grande e João Pessoa, para Manutenção da 
Frota de Veículos da Prefeitura Municipal, durante o exercício de 2012. FUNDAMENTO LEGAL: 
Nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 
8.666/93 - ALTERADA - Processo Licitatório nº. 021/2012, Pregão Presencial nº. 005/2012. DO-
TAÇÃO: 12.361.4009.3012.2035 - 33.90.30.00. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 
12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e a empresas: CAVALCANTI COMERCIO 
DE COMBUSTIVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.974.840/0001-31 - 14/06/2012 - CT Nº 
026/2012/CPL - - VALOR DO CONTRATO: R$ 110.304,000 (cento e dez mil trezentos e quatro reais) 
e P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.067.590/0001-
32 - 14/06/2012 - CT Nº 027/2012/CPL - VALOR DO CONTRATO: R$ 93.240,00 (noventa e três 
mil duzentos e quarenta reais) Monteiro - PB, 22 de Junho de 2012. Ednacé Alves Silvestre 
Henrique - Prefeita.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Prestação de Serviço Nº 039/2012 – Contratado(a): Ivandro Oliveira de Araújo, CNPJ 
08.397.547/0001-84, Objeto: Locação de 01 palco, 01 sistema de sonorização e 08 banheiros qui-
micos para as festividades do “XXIV Maior São Pedro da Região em Assunção” - ano 2012. Total 
contratado: R$ 22.499,99, Recursos: Próprios. Vigência: 13/07/12 a 31/12/12. Classificação: 
02070 - Sec. de Cultura, Esporte, Eventos e Lazer, 02070.13.392.0400.2046 Promoção de Eventos 
Populares, 3390390000 O. Serv. de Terc. - P. Jurídica, Partes Assinantes: Luiz Waldvogel de Oliveira 
Santos (Prefeito) e Ivandro Oliveira de Araújo (Empresário), Data da Ass.: 13 de julho de 2012.

Assunção/PB, 13 de julho de 2012
Luiz Waldvogel de Oliveira Santos

Prefeito

AVISO DE JULGAMENTO
Pregão Presencial Nº 035/2012. Extrato da ata da sessão para julgamento de Proposta e 

Habilitação. Objeto: Locação de máquinas e veículos para prestarem serviços por hora e/ou diária 
na conservação, recuperação de estradas vicinais e outros serviços. Realizada no dia 12/07/12, 
às 16:00, Proposta Vencedora: R$ 67.750,00. Licitante Habilitada: TERRAMAQ Ltda, CNPJ 
14.695.385/0001-63. 

Assunção-PB, 12 de julho de 2012.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

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

pelo Pregoeiro, resolve Homologar os resultados da apuração da proposta apresentada na Licitação, 
o qual aponta os vencedores na modalidade:  Pregão Presencial Nº 035/2012. Objeto: Locação de 
máquinas e veículos para prestarem serviços por hora e/ou diária na conservação, recuperação de 
estradas vicinais e outros serviços. Vencedor: TERRAMAQ Ltda, CNPJ 14.695.385/0001-63, com 
o valor total de R$ 67.750,00 (sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais), correspondente 
aos itens 1 a 7. 

Publique-se e cumpra-se.
Assunção - PB, 17 de julho de 2012.

Luiz Waldvogel de Oliveira Santos
Prefeito

O Sr. Efraim de Araújo Moraes Filho, 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.

FALCO CONSTRUÇÕES  E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ N° 10.722.524//0001-40 torna pú-
blico que recebeu da SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Instalação e Operação, 
(LO) para Construção Civil de um Edificio Residencial situado a Rua José Vitorino de Araujo s/n 
- Bancários - João Pessoa/PB

FALCO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ N° 10.722.524/0001-40 tona público 
que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Instalação (LI) para Constru-
ção de  um Edificio Residencial situado na Rua Telegrafista Chateaubriand Brasil Filho, S/N, Muçu 
Magro - Valentina Figueiredo - João Pessoa/PB.

JW CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ N° 12.804.788/0001-78  torna público que 
recebeu da SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Instalação e Operação (LI/LO) 
para Construção de um Edificio Residencial, situado a rua Aurélio M. Albuquerque, S/N -Cidade 
Universitária - Prédio Mirante do Mediterrâneo - João Pessoa/PB.

CONSTRUTORA VIGAMENTO LTDA - CNPJ N° 13.273.425/0001-16  torna público que requereu a 
SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia  para Construção de um Edificio residencial 
multifamiliar uso R8, situado a Rua Luiz de Moura Resende n° 43 - Bancários - João Pessoa/PB.

HOLANDA CONSTRUTORA E INCORPORAÇDORA LTLDA - CNPJ/CPF N° 24.282.089/0001-94, 
torna público que  requereu a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Licença Prévia para o Edificio Multifamiliar Holanda Prime com Salas Comerciais AC-12.988,09m2, 
situado na Rua Antonio Lira - Tambaú - João Pessoa/PB- Processo: 2012-003802/TEC/LP-0922.

OCA-CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ/CPF N° 08.571.236/0001-90 torna pú-
blico que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu  Licença de 
Operação n° 1375/2012 em João Pessoa, 1 de junho de 2012 - Prazo: 730 dias, para a atividade 
de: Residencial Multifamiliar (56 Unidades), na Rua José Paulino Batista Setor n° 40 QD-63 Cuiá, 
Município: João Pessoa - UF:PB. Processo: 2011-005676/TEC/LO-1862.

João Pessoa > Paraíba > QUARTA-FEIRA, 18 de julho de 2012Geral
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Senado aprova empréstimo de US$ 2 mi
para a paraíba

Projeto contribui com o de-
senvolvimento da área rural  
e reduz taxa de pobreza

Famílias da PB 
receberão mais 
de R$ 32 milhões 
de programas

A CAE autorizou a con-
tratação de crédito entre o 
Estado da Paraíba e o Fundo 
Internacional para o Desen-
volvimento Agrícola (Fida) 
no valor de 25 milhões de 
dólares. O objetivo é finan-
ciar parcialmente o Projeto 
de Desenvolvimento Susten-
tável do Cariri e Seridó.

Esse projeto, explicou a 
relatora da matéria, senado-
ra Lídice da Mata (PSB-BA), 
vai contribuir com o desen-
volvimento da área rural e 
reduzir a taxa de extrema 
pobreza da população da 
região do Semiárido da Para-
íba. Além disso, disse a sena-
dora, o projeto vai melhorar, 
de forma sustentável, a ren-
da, os ativos produtivos, a 
capacidade organizacional e 
as práticas ambientais.

Até 2016 a previsão é 
de que sejam investidos 37,1 
milhões de dólares, dos quais 
12,1 milhões de dólares se-
rão provenientes de contra-
partida do Estado da Paraíba.

A votação foi acompa-
nhada pelo gerente de Res-
ponsabilidades Financeiras 
da Secretaria do Tesouro 
Nacional, Eduardo Luiz Go-
dard, e o secretário de De-
senvolvimento da Agrope-
cuária e da Pesca da Paraíba, 
Marenilson Silva.

Beneficiários
O Projeto de Desenvolvi-

mento Sustentável do Cariri 
e Seridó (PROCASE) atuará 
em 55 municípios do “Po-
lígono das Secas”, a região de 

maior incidência de pobreza 
rural no semiárido da Paraíba. 
O documento, encaminha-
do pelo Governo do Estado 
ao Fundo Internacional de 
Desenvolvimento Agrícola 
(FIDA) resume a finalidade 
do projeto: desenvolver a 
economia rural e melhorar, 
de maneira sustentável, a 
renda agrícola e não agríco-
la, os ativos produtivos, as 
capacidades organizacionais 
e as práticas ambientais nas 
áreas pobres da região Semi-
árida da Paraíba.

Entre os objetivos es-
pecíficos o documento cita a 
formação técnica e vocacio-
nal dos jovens, o combate a 
desertificação e melhoria da 
gestão dos recursos naturais 
e o fortalecimento da assis-
tência técnica e das políticas 
de desenvolvimento rural.

Desertificação
A população rural na 

área do projeto está estima-
da em 170.000 habitantes 
(aproximadamente 35.000 
domicílios rurais), a maior 
parte vivendo em situação 
de pobreza. Mais de 56% 
das propriedades rurais que 
serão alcançadas, tem me-
nos de 10 hectares e 85% 
menos de 50 hectares, con-
siderado o tamanho máxi-
mo para o setor de agricul-
tura familiar. O documento 
aponta as prioridades para 
o desenvolvimento produ-
tivo da região: o apoio e 
participação de pequenos 
produtores em cadeias pro-
dutivas, incluindo produção, 
transformação e comerciali-
zação; e fortalecimento dos 
serviços de extensão e assis-
tência técnica.

O Pleno do Tribunal de Justiça da 
Paraíba voltou a se reunir, em sessão 
extraordinária administrativa, na tarde 
de ontem, e escolheu, à unanimidade, 
pelo critério de antiguidade, a juíza 
Maria das Graças Morais Guedes para 
ocupar a vaga deixada pelo desem-
bargador Nilo Luiz Ramalho, em face 
de sua aposentadoria. A magistrada 
é titular da Vara de Entorpecentes da 
Comarca de João Pessoa.. Maria das 
Graças, que está ocupando uma cadei-
ra no Tribunal Pleno, na condição de 
juíza convocada, agradeceu a escolha e 
lembrou sua posse, em 1984, naquele 
mesmo plenário.

A posse da nova desembargadora, 
a terceira mulher a ocupar o Pleno da 
Corte de Justiça paraibana, está mar-
cada para o próximo dia 25 de julho, 
próxima quarta-feira, às 16h. Durante 
a sessão, presidida pelo desembarga-
dor Abraham Lincoln da Cunha Ramos, 
os desembargadores foram unânimes, 
em afirmar que a juíza Maria das Gra-
ças Moraes Guedes reuniu todas as con-
dições para integrar a Corte. “Integra, 
dedicada, ética, competente, ilibada, 
correta e capaz, tendo sido por dez ve-
zes convocada para as sessões do pleno 
e também como juíza convocada nas 
sessões das câmaras cíveis e criminal.

A juíza de Direito, Maria das Gra-
ças Morais Guedes, nasceu na cidade de 
São Mamede, Sertão da Paraíba, onde 
iniciou os estudos no Grupo Escolar Se-
ráphico Nóbrega. Cursou o ginásio no 
Colégio Marcos Barbosa e fez a Escola 

Normal Estadual de Patos, tornando-
-se professora. Graduou-se Bacharel em 
Ciências Jurídicas pela Universidade Fe-
deral da Paraíba.

Ingressou na Magistratura paraiba-
na em 1984, mesmo ano que iniciou a 
carreira de juíza de Direito da Comar-
ca de Juazeirinho. Exerceu ao mesmo 
tempo jurisdição nas Comarcas de So-
ledade e Pocinhos. Respondeu ainda 
por Taperoá e Santa Luzia, de igual en-
trância, e respectivas zonas eleitorais. 
Em 1988 foi promovida pelo critério de 
antiguidade para a 1ª Vara da Comarca 
de Patos. Em dezembro do mesmo ano 
foi designada diretora do Fórum da re-
ferida Comarca.

Foi juíza Eleitoral na 28ª Zona Elei-
toral/Patos. Também respondeu pelas 
comarcas e zonas eleitorais de Teixei-
ra, Princesa Isabel e Malta. Promovida 
por merecimento para a 1ª Vara Cri-
minal do Tribunal do Júri da Comarca 
de Campina Grande, assumiu em 1992. 
Respondeu em caráter excepcional pela 
1ª Vara e 1º Tribunal do Júri, Diretoria 
do Fórum e 28ª Zona Eleitoral.

Em 1995 é convocada para a Corre-
gedoria Geral da Justiça. Por permuta, 
foi removida em 1996 para a 3ª Vara 
Cível da Capital. A seu pedido, em 10 
de outubro do mesmo ano, assumiu 
a 8ª Vara Criminal (atual Vara de En-
torpecentes) – Privativa dos delitos de 
tóxicos e trânsito, porém permaneceu 
na Corregedoria da Justiça até o tér-
mino do biênio. Assumiu a Vara no dia 
04.02.1997, onde se encontra até hoje.

TJPB escolhe a juíza Maria das 
Graças Guedes Morais para vaga 

DESEMbarGaDOra

Programas Garantia-
-Safra e Bolsa Estiagem dis-
ponibilizam, a partir de hoje, 
mais de R$ 32,7 milhões para 
milhares de famílias de agri-
cultores paraibanos. A parce-
ria entre o Governo Federal e 
o Governo Estadual beneficia 
195 municípios com o Bolsa 
Estiagem. Cada uma das 78 
mil famílias cadastradas re-
ceberá o valor de R$ 400,00 
dividido em cinco parcelas de 
R$ 80,00. Esses municípios 
são reconhecidos em estado 
de emergência pelo Ministé-
rio da Integração Nacional. 

O valor disponibilizado 
para os 195 municípios da Pa-
raíba é de R$ 31.143.200,00. 
As famílias receberão o be-
nefício por meio do cartão 
cidadão.  Segundo a coorde-
nadora do Programa Garan-
tia Safra, da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
da Agropecuária e da Pesca 
(Sedap), Ivanilza Macêdo, os 
beneficiados devem procu-
rar a Caixa Econômica Fede-
ral, escritórios da Emater e 
Prefeituras, munidos do car-
tão cidadão. 

Garantia-Safra
O Garantia-Safra vai li-

berar R$ 1.642.880,00 para 
2.416 famílias na Paraíba. As 
famílias beneficiadas terão 
salário mínimo (R$ 622,00), 
dividido em cinco parcelas.



O P O R T U N I D A D E
Vendo área com 170m2 com uma casa e três kitnets. Terreno de esquina 

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

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

Responsavel.: ANTONIO CARLOS CASTELLI
CPF/CNPJ: 034353868-78
Titulo: DUP PRES SER IN  R$ 50,00
Cedente: OZENILDO DE LUCENA RODRIGUES
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036740
Responsavel.: ANTONIO CARLOS CASTELLI
CPF/CNPJ: 034353868-78
Titulo: DUP PRES SER IN  R$280,00
Cedente: OZENILDO DE LUCENA RODRIGUES
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036759
Responsavel.: ANTONIO MELO DE SANTANA
CPF/CNPJ: 225149534-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.782,01
Cedente: HOLANDA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA L
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036765
Responsavel.: ARTEL COMERCIO, REPRESENTA-
COES E SE
CPF/CNPJ: 013016663/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$285,48
Cedente: REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS L
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035951
Responsavel.: CASABLANCA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 007715999/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.073,78
Cedente: BELMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035979
Responsavel.: DEUZIMER SILVA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 790110714-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$377,50
Cedente: TIAGO JOSE MENDES VIEIRA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036118
Responsavel.: DIOGO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 009093124/0001-33
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.460,00
Cedente: H C PNEUS S/A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031741
Responsavel.: ECOBLOCO IND. E COM. DE BLO-
COS LTDA
CPF/CNPJ: 008295993/0001-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$632,00
Cedente: CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRO-
DUTOS Q
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035940
Responsavel.: ELIAS FIALHO OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 108887304-97
Titulo: DUP VEN MER IND  R$170,00
Cedente: FENIX SISTEMAS DE HIGIENE LIMPEZA E
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036750
Responsavel.: ELIZANGELA ADELINO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 010771904-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$170,00
Cedente: GILSON JOAQUIM DA SILVA ME
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035421
Responsavel.: ERASMO ALEX VIANA BARRETO
CPF/CNPJ: 907672334-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$230,00
Cedente: SERVNAUTICA JACARE LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035814
Responsavel.: JOELINTON M DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 023844665-42
Titulo: CHEQUER$1.750,00
Cedente: EDINEUTO MATEUS DE SOUSA
Apresentante: EDINEUTO MATEUS DE SOUSA
Protocolo: 2012 - 035449
Responsavel.: JOSE WAMBERTO QUEIROZ NUNES
CPF/CNPJ: 001350444/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$156,88
Cedente: PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO 

LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036621
Responsavel.: JULIANA LUCIA RENKERT
CPF/CNPJ: 042589284-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$136,22
Cedente: DISTRIBUIDORA BEZERRA LTDA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036619
Responsavel.: KATIANA DE ALMEIDA TAVARES
CPF/CNPJ: 011850863/0001-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$132,50
Cedente: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE REFRIGE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036099
Responsavel.: LUIS CLAUDIO VENTURA
CPF/CNPJ: 027227454-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$500,00
Cedente: SJT SAUDE - CURSOS PROFISSIONALIZAN
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035167
Responsavel.: LUIZ FREDERICO BARBOSA DA ROCHA
CPF/CNPJ: 035069912-72
Titulo: DUP PRES SER IN  R$365,00
Cedente: CONDOMINIO PORTAL DO BESSA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035793
Responsavel.: MANUELLY TOSCANO AVELINO DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ: 011444154/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 85,18
Cedente: LUIS ALBERTO BARBIERI BARIRI - ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036613
Responsavel.: MARIA GORETTI DA SILVA
CPF/CNPJ: 261261438-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$230,00
Cedente: GILSON JOAQUIM DA SILVA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035730
Responsavel.: MOISES DOMINGOS DE MESQUITA
CPF/CNPJ: 011038889/0001-12
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.312,50
Cedente: CARUARU FACTORING FOMENTO MER-
CANTIL
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035918
Responsavel.: PETROLEO HAMAD COM DE COM-
BUSTIVEIS
CPF/CNPJ: 009404474/0001-73
Titulo: DUP VENDA MERCR$5.633,75
Cedente: SETA COMBUSTIVEIS S/A
Apresentante: SETA COMBUSTIVEIS S/A
Protocolo: 2012 - 034880
Responsavel.: ROSA AUGUSTA B RODRIGUES 
CHAVES
CPF/CNPJ: 735551507-15
Titulo: DUP PRES SER IN  R$350,00
Cedente: EDIFICIO RESIDENCIAL URBIETA JUNIOR
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035799
Responsavel.: ROSILENE CANDIDA DA SILVA
CPF/CNPJ: 011466654-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 61,90
Cedente: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036742
Responsavel.: THIAGO DE MORAIS XAVIER
CPF/CNPJ: 051224434-08
Titulo: NT PROMISSORIAR$500,00
Cedente: ROSINEIDE FELIX M NASCIMENTO
Apresentante: ROSINEIDE FELIX M NASCIMENTO
Protocolo: 2012 - 035156

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,  18/07/2012
Bel. GERMANO CARVALHO 

TOSCANO DE BRITO
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE
Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 

3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ANID ASSOC. NAC INCLUSAO 
DIGITAL
CPF/CNPJ: 009194914/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$776,40
Cedente: PORTO ATLANTICO EMPREENDI-
MENTOS TUR
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036279
Responsavel.: AYRES E LINS CONSTRU-
COES LTDA
CPF/CNPJ: 014009078/0001-81
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 60,00
Cedente: B.M.A. LOCACOES LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036357
Responsavel.: ALIRIO CLAUDINO DE PONTES
CPF/CNPJ: 839227174-20
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$927,33
Cedente: CARNEIRO AUTOMOTIVOS LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  B N B  S . A 
-07.237.373/0028-40 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034864
Responsavel.: C 3 ENGEN  LTDA
CPF/CNPJ: 008385948/0002-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$190,00
Cedente: RENTAL PROJECTA SERVICOS 
E LOCACAO
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036372
Responsavel.: DOCE ALEGRIA FESTAS LTDA
CPF/CNPJ: 006218429/0002-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.495,00
Cedente: D&G CELULOSE NORDESTE 
LTDA - EPP
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036452
Responsavel.: EVENTOS PARAIBA E FOR-
MATURAS LTDA
CPF/CNPJ: 012369277/0001-75
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.325,34
Cedente: BY INOX INDUSTRIA E COMER-
CIO LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035567
Responsavel.: ELLE BETHOVEN DOS SAN-
TOS RESENDE
CPF/CNPJ: 014062602/0001-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$195,03
Cedente: SISTEMAQ AUTOMACAO LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036271
Responsavel.: FRANCISCO NOE ESTRELA
CPF/CNPJ: 263134484-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$603,00
Cedente: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISTA 
VERDE
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035945
Responsavel.: HS MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 003607654/0001-76
Titulo: DUP VEN MER IND  R$515,00
Cedente: TRANSPORTES BIANO LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036290
Responsavel.: JOAO NOGUEIRA M SO-
BRINHO
CPF/CNPJ: 410306803-53
Titulo: DUP PRES SER IN  R$420,00
Cedente: SERVNAUTICA JACARE LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  I TA U  S . A -
60701190/0001-04 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035888
Responsavel.: JERUZA CARNEIRO DE LIMA 
BATISTA
CPF/CNPJ: 010679266/0001-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$146,64
Cedente: FERREIRA ATACADO DISTRIBUI-

DOR LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035726
Responsavel.: JAQUELINE DE S SEVERI-
NO ME
CPF/CNPJ: 013122740/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.123,00
Cedente: BCO DAYCOVAL SA-BANCEIRAN-
TES C. PNE
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036263
Responsavel.: JOELINTON M. ARAUJO
CPF/CNPJ: 023844665-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.291,46
Cedente: ARTEFATOS DE METAIS CONDOR 
LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036450
Responsavel.: KIM STORE ROUPAS E ACES-
SORIOS LTDA
CPF/CNPJ: 013613742/0001-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$659,34
Cedente: R L 0 COM DE VESTUARIO LTDA
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-
90400888/000142 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035171
Responsavel.: KIM STORE ROUPAS E ACES-
SORIOS LTDA
CPF/CNPJ: 013613742/0001-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$203,68
Cedente: R L 0 COM DE VESTUARIO LTDA
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-
90400888/000142 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035459
Responsavel.: LUCIANO DOS SANTOS PAIVA
CPF/CNPJ: 012000143/0001-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$393,06
Cedente: ADELBRAS INDUSTRIA E COMER-
CIO DE AD
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035981
Responsavel.: LM CONFECCOES LTDA.
CPF/CNPJ: 013707821/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.367,00
Cedente: EQUINOX EQUIPAMENTOS  ES-
PORTIVOS LT
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036280
Responsavel.: NEW LOOK OTICAS LTDA
CPF/CNPJ: 012110729/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$127,15
Cedente: OPTOTAL HOYA S/A
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035447
Responsavel.: NEW LOOK OTICAS LTDA
CPF/CNPJ: 012110729/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$820,95
Cedente: OPTOTAL HOYA S/A
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035446
Responsavel.: ROMMEL ALEXANDRE MO-
REIRA
CPF/CNPJ: 027713084-01
Titulo: DUP PRES SER IN  R$370,00
Cedente: SERVNAUTICA JACARE LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  I TA U  S . A -
60701190/0001-04 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035885
Responsavel.: WLADIMIR SANTOS DE A. 
SILVA
CPF/CNPJ: 008353124-61
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.960,00
Cedente: ALUMITAL LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035306

Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, 
de 10 de Setembro de 1997, ficam intimadas 
as Pessoas Fisicas e Juridicas acima citadas 
a virem pagar os titulos supra, no prazo de tres 
dias uteis, ou darem, por escrito, as razoes por 
que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 
40 - Centro - Joao Pessoa-PB, sob pena de 
serem os referidos titulos PROTESTADOS, 
na forma da LEI.

Joao Pessoa,  18/07/2012
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº196/2012
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 hortifrutigranjeiros, destinado a Secretaria de Estado da 
Saúde - SES/HEMOCENTRO, 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 - 12-00962-7
João pessoa, 17 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 Nº121/2012
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 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de equipamentos médicos e hospitalares, destinado a Secre-
taria de Estado da Saúde - SES, 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 - 12-00618-9
João pessoa, 17 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 Nº201/2012
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 31/07/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de gás liquefeito, 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 - 12-00961-9
João pessoa, 17 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

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2012
REGISTRO Nº 2925/2012
Objeto: REFORMA DO AUDITÓRIO E DA ÁREA EXTERNA DA FUNDAÇÃO CASA DE JOSÉ 

AMÉRICO, EM JOÃO PESSOA/PB. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: 
Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, 326, no bairro de Jaguaribe, João 
Pessoa - Paraíba. Fone: (83) 3218-5275: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 
02 de agosto de 2012 às 16h.

João Pessoa, 17 de julho de 2012.
Simone Medeiros Beserra

Presidente da C.P.L.

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 211011606 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2012
DATA DE ABERTURA: 01/08/2012 - ÀS 09:00h.
REGISTRO CGE Nº 12-00963-6
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA A 

HEMORREDE DA PARAÍBA.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 221/2012 do Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa-PB ou no site 
www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. 
Fonte de recursos: 072 - Próprios do Hemocentro. Consultas com a Pregoeira e a sua equipe de 
apoio no HORÁRIO de 08:00h às 12:00h. e de 14:00h às 18:00h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 
ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 17 de julho de 2012.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 3ª Vara
Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Pedro Gondim

João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4099
EDT.0003.000007-2/2012
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
PROCESSO nº. 0002782-90.2010.4.05.8200, Classe 98
EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
EXECUTADO: MARQUES E CUNHA LTDA e outros
OBJETO: Cobrança da quantia de R$ 47.207,64 (quarenta e sete mil duzentos e sete reais 

e sessenta e quatro centavos), acrescido da verba honorária de 2% (dois por cento) sobre 
o valor da Execução, ou seja, R$ 944,16 (novecentos e quarenta e quatro reais e dezesseis 
centavos), atualizado até abril/2010, mais juros, custas e demais acréscimos legais.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos executados MARQUES E CUNHA LTDA, CNPJ 07.368.134/0001-
09, DILMA MOUSINHO MARQUES DA CUNHA, CPF 018.541.724-84, E SÉRGIO AUGUSTO 
MARQUES DA CUNHA, CPF 865.278.194-04, para pagar (em) a dívida reclamada no prazo de 
03 (três) dias, contadas do escoamento do prazo de 20 (vinte) dias, constantes do presente edital.

ADVERTÊNCIA: Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á a penhora sobre tantos bens 
quantos bastem para integral pagamento do débito.

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser (em) citado(a)(s) pessoalmente o(a)(s) devedores, 
por se encontrar(em) residindo em lugar incerto e não sabido, conforme consta dos autos, é expedido 
o presente, sendo o mesmo afixado na sede deste juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça e 
duas vezes em jornal de grande circulação, mediante o qual fica(m) citado(s).

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, aos 01 de junho 
de 2012. Eu,  Aline Ferraz de Moura, Analista Judiciário, o digitei e imprimi. E eu, Rita de Cássia 
Monteiro Ferreira, Diretora da Secretaria da 3ª Vara, o conferi e subscrevo.

CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ
Juíza Federal da 3ª Vara

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA
1º VARA

EDITAL DE CITAÇÃO
EDT.0001.000035-6/2012
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
AÇÃO MONITÓRIA nº 0002756-63.2008.4.05.8200 – CLASSE 28
AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
REU: FERDINANDO SOARES DE GOUVEIA
CITAR E INTIMAR: REU: FERDINANDO SOARES DE GOUVEIA, CPF de nº 898.483.652-49, 

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

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

Valor principal (débito)  Honorários advocatícios (%)   Custas processuais     Total
R$ 18.127,45        R$ 1.812,74                R$ 90,63         R$ 20.080,32
OBSERVAÇÕES:
(a) Na hipótese de cumprimento da ordem de pagamento, o(a)(s) R.(R.) ficará(ao) isento(s) das 

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

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

SEDE DO JUÍZO: Rua João Teixeira de Carvalho, nº. 480, Brisamar, CEP: 58031-900- João 
Pessoa/PB. – PABX: (83) 3216-4040.

Eu, Alexandre de Sá Leitão Cunha, Sup. Assistente do Setor de Ações de Rito Especial e 
Mandado de Segurança, digitei o presente Edital.

Eu, RÔMULO AUGUSTO DE AGUIAR LOUREIRO, Diretor da Secretaria da 1ª Vara, o conferi 
e subscrevo. 

João Pessoa, 12 de junho de 2012.
JOÃO BOSCO MEDEIROS DE SOUSA

Juiz Federal da 1ª Vara

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002-2012

PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2012 - SRP
A Prefeita do Município de Monteiro, através do seu Pregoeiro Oficial, de acordo com as atribuições 

que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo relacionado e devidamente 
HOMOLOGADO, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 
123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 torna público o Extrato da Ata de Registro de Preços do PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº: 002/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 018/2012. OBJETO: Sistema de Registro 
de Preços para a Aquisição de Pneus e Câmaras de Ar, para a manutenção da frota.  VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses a partir da data de assinatura - DATA DA ASSINATURA: 04 de Junho de 2012 - DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 02.000.02.001.04.122.4003.3003.2003 - 3.3.90.30.00/04.000.04.001.04.122.4004
.3005.2007 - 3.3.90.30.00 / 06.000.06.001.15.452.4005.3007.2014 - 3.3.90.30.00 / 07.000.07.001.20.
606.4007.3010.2021 - 3.3.90.30.00 / 08.000.08.001.13.392.4011.3014.2048 - 3.3.90.30.00 / 10.000.1
0.6001.04.122.4014.3018.2072 - 3.3.90.30.00 / 12.000.12.001.27.812.4015.3020.2076 - 3.390.30.00 
/ 13.000.13.001.20.602.4007.3010.2095 - 33.90.30.00. EMPRESA VENCEDORA: AC COMERCIO 
DE PNEUS LTDA, inscrito no CNPJ: 00.622.09/0001-74, ficando a presente ata com o valor total de 
R$ 372.450,00 (Trezentos e setenta e dois mil quatrocentos e cinqüenta reais), de acordo com a Ata 
de Registro de preços em anexo ao referido processo. Monteiro - PB, 04 de Junho de 2012. Ednacé 
Alves Silvestre Henrique - Prefeita.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2012 - SRP
A Prefeita do Município de Monteiro, através do seu Pregoeiro Oficial, de acordo com as atribuições 

que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo relacionado e devida-
mente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 
123/2006 e a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 003-
2012 do PREGÃO PRESENCIAL Nº: 003/2012,  PROCESSO ADMINISTRATIVO: 019/2012. OBJETO: 
SRP - Aquisição de Material de Expediente em Geral.  VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de 
assinatura - DATA DA ASSINATURA: 26 de Junho - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.000.02.001.04.12
2.4003.3003.2003 - 3.3.90.30.00 /04.000.04.001.04.122.4004.3005.2016 - 3.3.90.30.00 /04.000.04.001.
04.123.4004.3006.2019 - 3.3.90.30.00 06.000.06.001.15.452.4005.3007.2022 - 3.3.90.30.00 /07.000.07
.001.20.606.4007.3010.2106 - 3.3.90.30.00 /08.000.08.001.13.392.4011.3014.2112 - 3.3.90.30.00 /10.0
00.10.001.04.122.4014.3018.2072 - 3.3.90.30.00 /12.000.12.001.27.812.4015.3020.2076 - 3.3.90.30.00 
/13.000.13.001.02.061.4004.3005.2015 - 3.3.90.30.00. EMPRESAS VENCEDORAS: PAPELARIA 
ROCHA LTDA - CNPJ: 00.412.020/0001-70, com o valor de R$ 168.889,80 (cento e sessenta e oito 
mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos) e a empresa, WS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 
14.446.615/0001-12, com o Valor de: R$ 40.066,77(quarenta mil sessenta e seis reais e setenta e sete 
centavos). Monteiro - PB, 27 de Junho de 2011. Ednacé Alves Silvestre Henrique - Prefeita.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2012- SRP
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial, 

HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 003/2012 - SRP, que tem por objeto Sistema de 
Registro de Preços para a Aquisição de Material de Expediente em Geral, para suprir a necessidade 
da Prefeitura Monteiro, conforme termo de adjudicação, em favor das seguintes empresas: PAPELARIA 
ROCHA LTDA - CNPJ: 00.412.020/0001-70, com o valor de R$ 168.889,80 (cento e sessenta e oito 
mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos) e a empresa WS COMERCIAL LTDA - CNPJ 
:14.446.615/0001-12, com o Valor de: R$ 40.066,77(quarenta mil sessenta e seis reais e setenta e 
sete centavos) e de acordo com o termo de HOMOLOGAÇÃO em anexo ao processo, perfazendo um 
valor global de R$ 208.956,57 (duzentos e oito mil novecentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta 
e sete centavos). Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato 
Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. Monteiro 
- PB, 27 de Junho de 2012. Ednacé Alves Silvestre Henrique - Prefeita.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2012 - SRP
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 

Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 002/2012 - SRP, que tem por objeto o 
Sistema de Registro de Preços para a Aquisição de Pneus e Câmaras de Ar, para a manutenção da 
frota, conforme termo de adjudicação, em favor das seguintes empresas: AC COMÉRCIO DE PNEUS 
LTDA - CNPJ nº. 00.622.09/0001-74, com o valor global de R$ vencedora dos itens : 01 - Valor Unitário 
R$ 3.525,00; Valor total R$ 35.250,00; Item 02 Valor Unitário R$ 890,00 Valor Total R$ 64.080,00; Item 
03 Valor Unitário R$ 2.450,00 Valor Total R$ 44.100,00; Item 04 Valor Unitário R$ 1.900,00 Valor Total 
R$ 15.200,00; Item 05 Valor Unitário R$ 2.950,00, Valor Total R$ 23.600,00; Item 06 Valor Unitário R$ 
620,00Valor Total R$ 18.600,00; Item 07 Valor Unitário R$ 260,00 Valor Total R$ 2.600,00; Item 08 Valor 
Unitário R$ 90,00 Valor Total R$ 6.480,00; Item 09 Valor Unitário R$ 230,00 Valor Total R$ 2.760,,00; 
Item 010 Valor Unitário R$ 250,00Valor Total R$ 2.000,00; Item 011 Valor Unitário R$ 320,00 Valor 
Total R$ 2.560,00; Item 012 Valor Unitário R$ 70,00 Valor Total R$ 2.100,00; Item 013 Valor Unitário 
R$ 80,00 Valor Total R$ 1.440,00; Item 014 Valor Unitário R$ 30,00 Valor Total R$ 2.400,00; Item 15 
Valor Unitário R$ 30,00 Valor Total R$ 300,00; Item 016 Valor Unitário R$ 35,00 Valor Total R$ 1.050,00; 
Item 17 Valor Unitário R$ 40,00 Valor Total R$ 1000,00; Item 018 Valor Unitário R$ 220,00 Valor Total 
R$ 15.400,00; Item 19 Valor Unitário R$ 350,00 Valor Total R$ 12.600,00; Item 20 Valor Unitário R$ 
320,00 Valor Total R$ 7.680,00; Item 21 Valor Unitário R$ 320,00 Valor Total R$ 15.360,00; Item 022 
Valor Unitário R$ 520,00 Valor Total R$ 12.480,00; Item 023 Valor Unitário R$ 590,00 Valor Total R$ 
14.160,00; Item 024 Valor Unitário R$ 420,00 Valor Total R$ 10.080,00; Item 025 Valor Unitário R$ 
570,00 Valor Total R$ 13.680,00; Item 026 Valor Unitário R$ 760,00 Valor Total R$ 18.240,00; Item 027 
Valor Unitário R$ 590,00 Valor Total R$ 14.160,,00; Item 028 Valor Unitário R$ 935,00 Valor Total R$ 
11.220,00; Item 029 Valor Unitário R$ 85,00 Valor Total R$ 850,00; Item 030 Valor Unitário R$ 105,00 
Valor Total R$ 1.050,00. Ficando o valor global da empresa em R$ 372.450,00 (Trezentos e setenta e 
dois mil quatrocentos e cinqüenta reais),conforme termo de HOMOLOGAÇÃO em anexo ao processo. 
Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a 
extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. Monteiro - PB, 04 de Junho 
de 2012. Ednacé Alves Silvestre Henrique - Prefeita.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2012
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial, 

HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 004/2010, que tem por objeto o CONTRTAÇÃO DE 
EMPRESAS PARA A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, 
para suprir a necessidade da Prefeitura Monteiro, conforme termo de adjudicação, em favor da seguinte 
empresa: JOSÉ ERIVALDO BEZERRA ALMEIDA ME - CNPJ: 14.157.701/0001-43, conforme termo de 
homologação em anexo ao processo, perfazendo um valor global de R$ 198.720,00 (Cento e noventa e 
oito mil e setecentos e vinte reais). Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo 
Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Monteiro - PB, 22 de Junho de 2012.
Ednacé Alves Silvestre Henrique

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DO CONTRATO

OBJETO: Sistema de Registro de Preços para a Aquisição de Pneus e Câmaras de Ar, para a 
manutenção da frota . FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Com-
plementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 
018/2012, Pregão Presencial nº. 002/2012 - SRP. DOTAÇÃO: 02.000.02.001.04.122.4003.3003.200
3 - 3.3.90.30.00/04.000.04.001.04.122.4004.3005.2007 - 3.3.90.30.00 / 06.000.06.001.15.452.4005.
3007.2014 - 3.3.90.30.00 / 07.000.07.001.20.606.4007.3010.2021 - 3.3.90.30.00 / 08.000.08.001.13.
392.4011.3014.2048 - 3.3.90.30.00 / 10.000.10.6001.04.122.4014.3018.2072 - 3.3.90.30.00 / 12.000.
12.001.27.812.4015.3020.2076 - 3.390.30.00 / 13.000.13.001.20.602.4007.3010.2095 - 33.90.30.00. 
VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do 
contrato. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique 
e a empresa AC COMÉRCIO PNEUS LTDA/ MARIA CELI DE ALMEIDA CARDOSO ANTUNES, CNPJ 
00.622.097/0001-74, com sede a Rua João Pessoa - 819 - Campina Grande - Paraíba -PB com o valor 
total de R$ R$ 372.450,00 (Trezentos e setenta e dois mil quatrocentos e cinqüenta reais).  Monteiro 
- PB, 04 de junho de 2012. Ednacé Alves Silvestre Henrique - Prefeita.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DO CONTRATO

OBJETO: Sistema de Registro de Preços para a Aquisição de Material de Expediente em Geral. 
FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 
123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA - Processo Licitatório nº. 019/2012, Pregão Presencial nº. 
003/2012. DOTAÇÃO: 02.000.02.001.04.122.4003.3003.2003 - 3.3.90.30.00 /04.000.04.001.04.122.40
04.3005.2016 - 3.3.90.30.00 /04.000.04.001.04.123.4004.3006.2019 - 3.3.90.30.00 06.000.06.001.15.
452.4005.3007.2022 - 3.3.90.30.00 /07.000.07.001.20.606.4007.3010.2106 - 3.3.90.30.00 /08.000.08.0
01.13.392.4011.3014.2112 - 3.3.90.30.00 /10.000.10.001.04.122.4014.3018.2072 - 3.3.90.30.00 /12.00
0.12.001.27.812.4015.3020.2076 - 3.3.90.30.00 /13.000.13.001.02.061.4004.3005.2015 - 3.3.90.30.00. 
VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do 
contrato. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO/Ednacé Alves Sil-
vestre Henrique e as empresas PAPELARIA ROCHA LTDA - CNPJ: 00.412.020/0001-70, com o valor 
de R$ 168.889,80 (cento e sessenta e oito mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos) CT: 
029/2012, WS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 14.446.615/0001-12, com o Valor de: R$ 40.066,77(quarenta 
mil sessenta e seis reais e setenta e sete centavos) CT: 028/2012 - 27/06/2012. Monteiro - PB, 27 de 
Junho de 2012. Ednacé Alves Silvestre Henrique -Prefeita.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
TOMADA DE PREÇOS 02.2012

AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Baia da Traição/PB, localizada à 

Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição/PB, informa que o recurso interposto pela empresa 
TERRACON TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.451.754/0001-
11, foi julgado improcedente e comunica as empresas Construtora e Serviços de Limpeza C.R.C Ltda, 
Muralha Construtora Ltda, Terracon Terraplanagem e Construções Ltda, Cosimar Construtora Sincera 
Ltda, Cofem Construções, Serviços e Tecnologia Ltda, LR Engenharia Ltda, Trabes Construções e 
Serviços Ltda, Bandeirantes Construção e Urbanismo Ltda, J E Construtora Serviços de Limpeza Ltda, 
Estructural Engenharia Ltda-ME, Jada Construções e Incorporações, Construtora Costa e Silva Ltda, 
PB Construções e Serviços Ltda, Barbosa Construções e Serviços Ltda, Serra Construções e Serviços 
Ltda, Limeira e Amorim Const. Civil Ltda, Engeferros Indústria Comércio e Serv. Ltda, Construtora FCL 
Ltda, Construtora Ferreira Ltda, Seta Construções Ltda, Global Service Construções e Locações Ltda, e 
a quem possa interessar, que no dia 24/07/2012, às 10h00min, procederá a abertura dos envelopes de 
Documentação relativo a Tomada de Preços 002/2012, que tem como objetivo a construção de Quadra 
Escolar Coberta com Vestiário, de conformidade ao Termo de Compromisso PAC203489/2012, que entre 
si celebram a Prefeitura Municipal de Baía da Traição/PB e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação - FNDE/MEC.

Baía da Traição/PB, 17 de Julho de 2012.
GETULIO COSTA DE ARAÚJO - Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 014/2012
A Prefeitura Municipal de Queimadas - PB, TORNA PÚBLICO a Tomada de Preços nº. 014/2012, 

Tipo Menor Preço Global, objetivando a CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PARADAS DE ÔNIBUS. Data 
de Abertura 03/08/2012 às 10:00hs, na sala de reuniões da CPL. O Edital encontra-se a disposição dos 
interessados na Rua João Barbosa da Silva, nº. 120 - Centro, Queimadas - PB, maiores informações 
através do tel.: (83) 3392-2276, no horário das 08:00 às 12:00h.

Queimadas - PB, 17 de julho de 2012.
Joseneide da Mata Silva Siqueira

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 014/2012
A Prefeitura Municipal de Queimadas - PB, TORNA PÚBLICO a Tomada de Preços nº. 014/2012, 

Tipo Menor Preço Global, objetivando a CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PARADAS DE ÔNIBUS. Data 
de Abertura 03/08/2012 às 10:00hs, na sala de reuniões da CPL. O Edital encontra-se a disposição dos 
interessados na Rua João Barbosa da Silva, nº. 120 - Centro, Queimadas - PB, maiores informações 
através do tel.: (83) 3392-2276, no horário das 08:00 às 12:00h.

Queimadas - PB, 17 de maio de 2012.
Joseneide da Mata Silva Siqueira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2012
A Prefeitura Municipal de Sumé - PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 027/2012, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Aquisição de Medicamentos. Data de abertura: 
30/07/2012 às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à 
disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de Abril, S/N, centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) - 3353-2274.

Sumé, 17 de julho de 2012.
Daniel Bruno Barbosa da Silva - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2012
A Prefeitura Municipal de Sumé - PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 
028/2012, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. Data 
de abertura: 30/07/2012 às 13h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de Abril, S/N, centro, 
no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) - 3353-2274.

Sumé, 17 de julho de 2012.
Daniel Bruno Barbosa da Silva - Pregoeiro.



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA,  18 de julho de 2012 Sertão
Social

> COLUNISTA: César Nitão  >  E-mail:  cesarnitao@folha.com.br  >  TwITTer: @cesarnitao

A Loja Maçônica Augusto Simões N° 12 da cidade de 
Patos, realizou seu tradicional São João no dia 7 de julho, 
com a organização da direção do recreio maçônico na 
pessoa de seu presidente Edvar Palmeira e decoração 
das Damas da Fraternidade. O São João aconteceu num 
clima de muita alegria, comidas típicas e muito forró. 
Animados por Zé Nilton e banda, a família maçônica se 
confraternizou durante toda noite homenageou a seus 
irmãos, Luiz Gonzaga e Gaúcho, grandes baluartes da 
maçonaria nacional e paraibana, respectivamente. Nesta 
mesma noite os presentes comemoraram os 66 anos da 
Loja Augusto Simões com a presença marcante das Lojas 
coirmãs, Dr. Dionizio da Costa, Templários do Oriente e 
Acássia das Espinharas.   

Aldo e esposa (maçonaria de Pombal)

Da esquerda para a direita Absalão, João Batista, Kidelmir, 
Sidney e Clidenor, membros da Augusto Simões

Geraldo Palmeira e esposa Isolda e Ângela (Damas da Fraternidade)

Michael, Rafael, Mateus Mota e Mateus, membros da Ordem Demolay Sidney Júnior, César Henrique e Felipe, membros da Ordem Demolay

Edvar, Alex, Delzimar e Dádimo, membros da Augusto Simões

Edvar Palmeira e esposa

Ismânia (Dama da Fraternidade) e os Noivos

Geraldo Gonçalves, Venerável da Loja Dr. Dionízio da Costa

Bruno Barros e noiva, secretário da Augusto Simões

Diversidade
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São João da Maçonaria
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