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Vendas de Oi, TIM e Claro serão 
suspensas a partir de 2ª feira

A Anatel anunciou on-
tem a suspensão das ven-
das das operadoras Oi, Tim 
e Claro em 19 Estados. A 
medida começa a valer na 

próxima segunda-feira. Na 
Paraíba, apenas a  Tim será 
proibida de comercializar 
serviços de telefonia e de 
internet. PágIna 25
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clima & tempo
Sertão

30   Máx.
21o  Mín.

32o   Máx.
18o  Mín.

34   Máx.
20o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,020 (compra) R$ 2,021 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,930  (compra) R$ 2,070 (venda)
EURO   R$ 2,481 (compra) R$ 2,484  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

 

Pais da criança morta depois de 
ingerir cocaína serão indiciados 

hoMICídIo
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Os assassinatos de crian-
ças e adolescentes na Paraí-
ba cresceram 154% entre 
2000 a 2010. O Governo do 
Estado lançou um plano de 
nfrentamento à violência 
contra jovens. PágIna 15

A Polícia Militar pren-
deu dois homens acusados 
de participar do assalto a 
duas agências bancárias 
localizadas no campus da 
UFCG, em Campina Gran-
de. PágIna 16

Mapa da Violência 
revela aumento 
nos homicídios de 
crianças na PB

PM prende 
dois acusados de 
assaltar bancos no 
campus da UFCG

peSquiSA SeguRAnçA

Prédios históricos recebem ação de limpeza PágIna 13

l Estado prorroga até segunda-feira inscrições para os Exames Supletivos

l Aprovados no Sisu tem prazo até hoje para fazer as matrículas

l Sejer realiza hoje e amanhã seminário sobre drogas e redução de danos

l Prefeitura de JP antecipa feriado da morte de João Pessoa para segunda-feira

FOTO: José Lins/Secom-pB

Os servidores públicos federais em greve fizeram um protesto ontem na Avenida Epitácio Pessoa, na Capital PágIna 13

Waldson de Souza 
garante que gestão 
pactuada da Saúde 
vai continuar

Entrevista

PÁGINA 3

hermano José 
expõe a partir 
de amanhã na 
Galeria Gamela

Presidente 
da AL diz que 
não era ouvido 
no PSdB

Municípios
vão receber 
R$ 14 mi de 
cota do FPM 

PágIna 5PágIna 18PágIna 17

O governo publicou no Diário Oficial decreto rati-
ficando as resoluções que concederam benefícios 
fiscais a dez empresas. PágIna 28

Empresas vão gerar 847 
empregos em oito cidades
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Os números são estarrecedores, 
mas estão longe de constituir uma sur-
presa: em 30 anos, o número de ho-
micídios contra jovens cresceu quase 
350 por cento no Brasil. Para ser mais 
exato, as taxas cresceram 346%, de 
1980 a 2010, segundo revela o Mapa 
da Violência 2012, que acaba de ser di-
vulgado.

De acordo com o relatório, o núme-
ro de homicídios contra jovens nesse 
período representa 176.043 de todas 
as mortes e a situação se agravou na 
última década, quando foram mortos 
mais de 84 mil jovens. Computados es-
ses números, a constatação é terrível: 
com 13 mortes para cada 100 mil habi-
tantes, o Brasil é o quarto país entre as 
92 nações do mundo monitoradas pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS). 
Somos superados apenas por El Salva-
dor, Venezuela e Trinidade e Tobago.

Esses números revelam uma reali-
dade de verdadeiro extermínio contra 
a juventude. E é urgente que se pro-
mova uma ação articulada de diversas 
organizações para levar à sociedade 
inteira o debate sobre as formas de 
violência contra a juventude, especial-
mente o homicídio que acomete milha-
res de jovens no país.

Para muitos estudiosos – e a im-
prensa está recheada de opiniões so-
bre o assunto – o  aumento vertiginoso 
do assassinato de jovens no Brasil é 
apenas um reflexo do que já está sendo 
considerado como a  nossa maior bom-
ba social: o abandono da juventude. 

E o pavio desta bomba não pode-

ria ser outro: é a baixa escolaridade. 
Associada ao desemprego, à falta de 
oportunidades e à proliferação do uso 
e tráfico de drogas, a deseducação é 
gatilho para situações tão dramáticas 
como esta. Estes são problemas que 
desafiam ações dos governos, que não 
se limitam a certas regiões e que pre-
cisam ser encarados como prioridade 
absoluta pelos poderes públicos.

O Mapa da Violência é um termô-
metro. Revela que problemas sérios 
vão se acumulando, quase confirman-
do a ideia de que o país perde segui-
damente a batalha contra a violência. 
No Brasil, existem 35 milhões de jo-
vens. Entre estes, os mais pobres e os 
pretos são vítimas preferenciais desta 
tragédia. 

O sociólogo Julio Jacobo Waisel-
fisz, responsável pelo levantamento, 
constata, com base nos números, que 
a descentralização da economia bra-
sileira, não mais restrita aos Estados 
do sul e do sudeste, também contribui 
para descentralizar a violência. Mas 
não se trata de apenas localizar, geo-
graficamente, o potencial explosivo 
desta bomba social. 

Esta é uma questão do país intei-
ro e que só pode ser combatida pela 
ação determinada do Governo Fede-
ral. Qualquer pesquisa que hoje se 
faça, e muitas estão sendo aplicadas 
agora por conta das eleições, há de 
revelar que a segurança pública é, de 
longe, um dos maiores problemas na-
cionais. Há outros, mas este se mostra 
bem mais urgente. 

W. J. Solha trouxe ontem à ribal-
ta da memória um elenco para matar 
saudades dos tempos áureos do teatro 
paraibano. Ou melhor: para matar de 
saudades os que viveram e convive-
ram, ano após ano, em um dos eventos 
mais notáveis na história da arte de 
representar em nosso Estado, particu-
larmente em João Pessoa: o Festival de 
Teatro da Paraíba, tendo como palco o 
Santa Roza. Chorando a morte de Elpí-
dio Navarro, Solha alegrou os amantes 
da representação mencionando Anun-
ciada Fernandes, Ednaldo do Egypto, 
Lindaura Pedrosa, Margarida Cardoso, 
Mirócene Amorim, Zé Bezerra e Zezita 
Matos, “entre outros”, como prota-
gonistas de uma geração que marcou 
época em nosso espaço cênico.

Certamente a emoção pela perda 
do amigo e parceiro (do site Eltheatro.
com) fez o meu vizinho de página abre-
viar as menções, pois não há dúvida de 
que em seu memorável elenco figuram 
os nomes de Anco Márcio, Antônio 
Serafim do Rego, Breno Matos, Cilaio 
Ribeiro, Elzo Franca, Fernando Teixei-
ra, Leda e Risoleta Córdula, Marcos dos 
Anjos, Nautília Nascimento, Pereira 
Nascimento, Raimundo Nonato Batista, 
Rubens Teixeira, Walderedo Paiva e 
Waldez Duval, também entre outros. 
E olhem que nem me refiro aqui a 
autores, diretores (Elpídio entre eles), 
cenógrafos e demais profissionais en-
volvidos na cena.

Era uma geração que arrebatava o 
palco e galvanizava a plateia. O festival 

cobria a semana inteira, todos os dias 
com casa cheia. Cheia, não; lotada, gen-
te em pé, sentada no chão, pendurada 
nos camarotes, espreitando as portas 
laterais ou, não havendo mais lugar, 
contentando-se em ouvir as falas nos 
jardins do teatro. Isso à noite, horá-
rio das encenações. Havia atividades 
durante o dia, entre ensaios, oficinas, 
mesas redondas, debates, além de mui-
ta conversa jogada fora. E muito mais 
conversas ainda eram jogadas fora nas 
noitadas que se prolongavam em ma-
drugadas do Bar Pedro Américo e da 
Churrascaria Bambu, palcos de inter-
mináveis discussões sobre tudo e sobre 
todos (subtítulo da coluna Espetáculos, 
de Otávio Monjardim, leia-se Ipojuca 
Pontes). Coisas dos gloriosos anos 1960.

Eu não perdia uma noite (desgra-
çadamente, uma famigerada úlcera 
duodenal nem sempre me permitia as 
noitadas), embora a minha predileção 
fosse o cinema (assinava, na época, 
uma coluna diária no Correio da Para-
íba). Para vocês verem (ou lembrarem) 
a força que o Festival de Teatro da Pa-
raíba tinha. Ou o fascínio que a ribalta 
exercia sobre os adeptos das manifes-
tações artísticas. Não sei bem se por 
fadiga ou por motivos alheios à vonta-
de do palco e da plateia (não esquecer o 
regime militar que se instaurou no país 
em 1964 e endureceu a partir de 1968), 
a verdade é que o festival saiu de cena 
e, com ele, a geração que perde com a 
morte de Elpídio Navarro uma emble-
mática referência. Que pena!

É estarrecedor o noticiário na impren-
sa televisiva sobre a formação e atuação de 
grupos de extermínio na banda podre da 
polícia dos Estados do sudeste do Brasil. Há 
poucos dias a televisão enfocou o problema 
na Baixada Santista – litoral do Estado de 
São Paulo, região centralizada pelo porto de 
Santos, o maior do Brasil e um dos maiores 
do mundo. Na guerra contra a banda podre 
do crime, a polícia, notadamente a PM, con-
funde a população com as facções criminosas 
e se vinga no segmento civil dos atentados 
cometidos pelo crime organizado contra as 
corporações policiais.

Nessa guerra todos são vítimas, como 
se as cidades fossem arrasadas com bombas 
de fósforo ou atômicas – como foi a cidade de 
Colônia pelos norte-americanos na Segunda 
Guerra Mundial, como foram Hiroshima e 
Nagasaki. No Brasil, a guerra entre o crime 
organizado e a polícia assumiu dimensões 
de extermínio; ninguém escapa, nem as 
crianças. Dentre as mulheres, nem mesmo 
as grávidas – como no cerco e destruição de 
Jerusalém pelo exército romano.

A prova de fogo para a admissão de um 

policial nos grupos de extermínio consiste na 
execução sumária de civis inocentes, escolhi-
dos aleatoriamente na população, nas trevas 
da noite. É o toque de recolher – antes de 
mais nada, inconstitucional, conforme emer-
ge do artigo 5º, parágrafo XV da Constituição 
da República Federativa do Brasil (CRFB), 
verbis: “É livre a locomoção no território 
nacional em tempo de paz” [...]. E, em tempo 
de guerra, o toque de recolher terá de se en-
quadrar no artigo 137 da CRFB, que trata do 
estado de sítio e dá competência ao Presiden-
te da República para, “ouvidos o Conselho da 
República e o Conselho de Defesa Nacional, 
solicitar ao Congresso Nacional autorização 
para decretar o estado de sítio” [...]. 

Não é um grupelho de marginais farda-
dos, pagos com o imposto do contribuinte, 
que pode decretar estado de sítio e toque de 
recolher ao seu arbítrio pirata. E, se os gover-
nos dos Estados não podem com sua polícia, 
aí será a vez do Governo Federal de dar cobro 
às polícias marginais que infestam o Brasil. A 
presidente Dilma, que venceu  a tortura, tem 
mãos firmes para tomar as rédeas da marginá-
lia e restabelecer a paz na bucana do cangaço.

Editorial

Um
Fora de cena

  A tragédia dos mais jovens

Bucana do cangaço

Na esteira das homenagens 
ao poeta Ronaldo Cunha 
Lima, falecido recentemen-
te, o renomado jornalista 
e ex-deputado Sebastião 
Nery, destaca em artigo, 
esta semana, sua amizade 
e o valor do político parai-
bano.
Lembra que eram quatro 
amigos, todos perseguidos 
pela ditadura, que se reu-
niam em almoço no restau-
rante Yankee, no Rio. Ele, 
Bernardo Cabral, Humberto 
Lucena e Ronaldo Cunha 
Lima. 
“Cada um com seu projeto, 
que preparávamos para 
depois da anistia, pela qual 
lutávamos, apesar dos tur-
vos anos da ditadura mili-
tar”, relata Nery.

A Prefeitura de Campo de 
Santana pegou em peso, ao 
contratar, através de Carta-
-Convite, uma empresa en-
volvida na “Operação Trans-
parência”. A Procuradoria 
Federal na Paraíba mandou 
abrir Inquérito Civil, visando 
a adotar todas as medidas 
possíveis e necessárias, 
judiciais e extrajudiciais, e  
apurar tudo.

Em Campina Grande, nos últimos 
dias, cesta básica tem exercido, 
à exaustão, a moda da mobilidade.
Tem corrido de um bairro para
outro na velocidade necessária
 ao “bonde eleitoral”, 
geralmente, na penumbra do 
dia e da Lei.

Expirou ontem o prazo para de-
núncias de inelegibilidade de 
candidatos a prefeito, feitas 
pelos eleitores se soubessem de 
irregularidades. Ontem também 
foi o último dia para o registro 
dos comitês financeiros pelos 
partidos políticos.
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Pesquisa da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI) em 
consulta  junto a 262 empresas 
da indústria apurou suas prin-
cipais reivindicações: 
1) Reforma Tributária, 
2) Desoneração da Folha de 
Pessoal; 
3) Simplificação da Legislação 
Trabalhista. 
Agora tudo depende do Con-
gresso Nacional.
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EXCLUSIVO

Waldson de Souza
Secretário de Saúde

Saúde

“A saúde tem 
hoje como 
principal desafio 
promover o 
acesso da 
população”

Saúde tem hoje como principal desafio promover o acesso da 
população com qualidade e eficiência. Esse é um desafio grandioso 
para qualquer gestor da área. Fazer com que as pessoas sejam bem 
acolhidas e obtenham resposta”, afirmou Waldson Dias de Souza, 
secretário de Saúde do Estado, durante entrevista ao jornal A União. 
Waldson realizou um balanço das atividades realizadas pela SES e 
anunciou projetos para o Estado.

Uma das principais reclama-
ções dos usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS) em todo o 
Brasil é a demora do atendimen-
to. Existe alguma ação da Secre-
taria para mudar essa situação 
na Paraíba?

Sim, essa demanda é persis-
tente no país inteiro. Na Paraíba, o 
acesso ao SUS, no que diz respeito 
a exames e consultas, possui uma 
central de regulação que é de res-
ponsabilidade dos municípios. Isso 
por causa da gestão plena e pelo 
fato de os recursos estarem aloca-
dos nas cidades, para isso. 

Então, o acesso a consultas e 
a exames vem sendo feito direta-
mente pelas Unidades de Saúde 
da Família (USFs). E o Estado tem 
equipado todas as cidades com 
computadores e sistemas de radio-
comunicação para que as pessoas 
possam ter acesso, nos seus muni-
cípios, a todos os exames que o SUS 
cobre. 

Ou seja, o paciente do interior 
pode visualizar as informações ne-
cessárias de forma online e sair da 
unidade de saúde ou da secretaria 
municipal com a consulta marca-
da. Esse processo de regulação foi 
iniciado no ano passado, quando 
tomamos posse, e vem sendo ex-
pandido. Cem municípios já foram 
equipados, e estamos em fase de 
licitação para a segunda etapa do 
projeto, “fechando” as 223 cidades. 

Quantos hospitais serão 
construídos este ano? E quantos 
já foram ampliados?

Temos, em obras, o Hospital de 
Mamanguape, o Centro de Oncolo-
gia de Patos e o Hospital Metropo-
litano de Santa Rita-Bayeux. Estes 
últimos, as obras serão iniciadas 
no próximo mês. Já concluímos um 
em Taperoá, e temos outro em Be-
lém do Brejo do Cruz para ser inau-
gurado. Além disso, ampliamos os 
hospitais dos municípios de Picuí, 
Monteiro, Pombal e o Arlinda Mar-
ques, na Capital.

Isso tudo já possui previsão 
de término?

Sim. O Hospital Metropolitano 
Santa Rita-Bayeux deve ser entre-
gue no fim do último semestre de 
2014. O de Oncologia, de Patos, no 
próximo ano, e os outros serão en-
tregues até o fim deste ano.

O Governo prevê a constru-
ção de hospitais de emergência e 
trauma no Sertão do Estado?

Não. Estamos redefinindo os 

nossos hospitais e adequando as 
estruturas físicas para comportar 
também a emergência e trauma. 
Como é o caso do Hospital Regional 
de Patos, o de Sousa e o de Cajazei-
ras. Também existem hospitais me-
nores em outros municípios, como 
em Serraria, Santa Luzia e São Ma-
mede, que estão servindo de reta-
guarda em menor complexidade, 
mas todos eles com, minimamente, 
uma obstetrícia, o pronto atendi-
mento 24h, em alguns casos pedia-
tria, entre outras especialidades. 

Ou seja, existe um rol mínimo 
de clínicas de atendimento nesses 
hospitais do Estado. Além disso, te-
mos um projeto de fortalecimento 
da rede de hospitais filantrópicos.

Eram hospitais que estavam 
fechados, inviabilizados de funcio-
namento até por questões políticas 
e falta de apoio das prefeituras. 
Desses, nós redefinimos aqueles 
que tinham condições de funciona-
mento e maior potencial para com-
por a rede estadual conosco. 

Configuramos, em um pri-
meiro momento, que seriam dez 
hospitais, e cerca de seis já foram 
assinados convênio. Com isso, ad-
quirimos mais 100 leitos filantró-
picos. Um número bem importante 
de acesso, apesar de o atendimento 
ser de menor complexidade. 

Onde estão localizados es-
ses hospitais filantrópicos?

Temos convênio com um em 
São Mamede, duas fundações em 
Uiraúna, um em Igaracy, e outro em 
Desterro. Estamos firmando uma 
parceria agora com o Hospital de 
Prata e outra em Brejo dos Santos. 
Ao todo, são sete unidades hospita-
lares.

E o que temos de atendimen-
to 24h no Sertão?

Todos os 31 hospitais do Es-
tado possuem atendimento 24h. 
Entretanto, no programa de or-
ganização da rede de urgência e 
emergência também existe a com-
posição das Unidades de Pronto 
Atendimento (Upas). O Estado pos-
sui, sob gerência própria, quatro 
Upas.  Duas estão em operação, que 
são a de Santa Rita e Guarabira, e 
vamos inaugurar uma nova em Ca-
jazeiras e outra em Princesa Isabel, 
que já estão em construção. 

Além disso, temos Upas em 
João Pessoa, Campina Grande, 
Pombal e Piancó. No total, já exis-
tem pelo menos nove projetos de 
Upas praticamente prontas e algu-
mas para ser iniciadas. Mais quatro 

“A
Lays Rodrigues
Especial para A União

Unidades foram contempladas pelo 
Ministério da Saúde, nos municípios 
de Cuité, Picuí, Serra Branca e tam-
bém Campina Grande, que serão 
construídas ainda. E, no mês passa-
do, inauguramos uma em Monteiro.

A Upa faz um serviço interme-
diário a atenção hospitalar. O pa-
ciente ao ter, por exemplo, um corte 
superficial ou fratura fechada, não 
vai direto ao hospital, e sim à Upa, 
onde o potencial de resolução é 
muito alto. Com isso, a população 
consegue assistência de forma mais 
rápida, sem ficar esperando, na 
porta de um hospital, por um aten-
dimento tão simples. No total, se as 
obras caminharem da forma que es-
peramos, a previsão é que contabili-
zemos 12 Upas até o fim deste ano. 

A gestão pactuada será im-
plantada em outros hospitais?

Sim. Já temos a gestão pactuada 
no Hospital de Emergência e Trauma 
de João Pessoa, em uma maternida-
de em Patos e na Upa de Guarabira. 
E o próximo hospital administrado 
por uma Organização Social (OS) 
será o do município de Taperoá, que 
é um hospital novo. 

Entretanto, as definições fu-
turas ainda não temos, pois aguar-
damos estudos técnicos para 
podermos fechar isso. Mas há pos-
sibilidade sim de isso chegar a ou-
tros hospitais, pois essa é a forma 
que encontramos de viabilizar, com 
mais agilidade administrativa e no 
campo de atenção, esses serviços.

 
Há previsão de aumento no 

número de maternidades?
Sim. O aumento do número de 

serviços de obstetrícia no Estado se 
dá pela articulação com o Ministé-
rio da Saúde, pelo Projeto Rede Ce-
gonha. 

Em um primeiro momento, 
todos os municípios paraibanos 
fazem uma pré-adesão à Rede do 
Ministério da Saúde, que inclui 
vários componentes. No caso dos 
municípios, os componentes bási-
cos são pré-natal e a atenção bá-
sica geral. O Governo tem defini-
do quatro regiões prioritárias da 
Rede Cegonha, que são: Campina 
Grande, João Pessoa, Patos e, pro-
vavelmente, Pombal. Queremos 
que as pessoas não precisem mais 
se deslocar do Sertão para realizar 
o atendimento na Capital. Isso já 
acontece na região de Patos, que 
virou a grande referência do Ser-
tão. E agora, estamos redefinindo 
o aumento do número de leitos em 
Sousa e Cajazeiras. 

Quais são os projetos do Es-
tado para a saúde mental?

Estamos com uma lógica de or-
ganização da rede de saúde mental 
do Estado que é a partir da reorien-
tação da lógica de funcionamento 
de serviço de complexos psiquiátri-
cos. 

Queremos desconstruir o mo-
delo hegemônico de internação, 
criando os Centros de Atenção Psi-
cossocial (Caps). Do ano passado 
até este ano já foram inaugurados 
oito Caps em vários municípios, e 
a perspectiva é expandir o número 
para praticamente o dobro do que 
temos hoje até o fim de 2014. 

O nosso objetivo também é 
passar a abrir e a habilitar leitos 
psiquiátricos em hospitais gerais, 
onde o paciente chega em um está-
gio agudo, é atendido clinicamente 
e passa a ser acompanhado ape-
nas por um Caps. Essa é uma lógica 
mais eficiente, que a própria refor-
ma psiquiátrica preconiza e o país 
todo vem investindo. 

Ainda existe déficit de médi-
cos nos hospitais? Faltam espe-
cialistas?

Temos dificuldade na composi-
ção de quadros médicos, principal-
mente no interior do Estado. Quanto 
mais distante da Capital, mais difícil 
fica a situação, principalmente em 
algumas especialidades, como a 
neurocirurgia, a neurologia clínica, 
a psiquiatria, a cirurgia vascular e a 
endocrinologia. Especialidades que, 
historicamente, o número de vagas 
em residência é bem menor. 

Por isso, não podemos ter hospi-
tais de referência em todos os muni-
cípios.  E esse é o tipo de situação que 
acontece no país inteiro, pela própria 
lógica de formação dos médicos, que 
além dos seis anos de faculdade, no 
mínimo, passam mais quatro anos na 
residência, para se inserirem no mer-
cado de trabalho. 

E com relação ao número 
de equipamentos nos hospi-
tais, vem sendo suficiente?

Temos hospitais muito bem 
equipados, principalmente os 
mais novos. Embora alguns ain-
da possuam o déficit, porque 
mudamos o perfil deles. Por 
isso, o governador deverá auto-
rizar a compra de um volume de 
equipamentos para os novos e 
equipar a rede já existente. 

Quais são os principais 
desafios da Secretaria de 
Saúde hoje?

Vários. Porque quando se 

resolve um problema na saúde, apa-
recem outros. Não é apenas abrindo 
hospitais, por exemplo, que se re-
solve o problema da saúde em um 
Estado. 

A saúde tem hoje como prin-
cipal desafio promover o acesso da 
população com qualidade e efici-
ência. Este é um desafio grandioso 
para qualquer gestor da área. Fa-
zer com que as pessoas sejam bem 
acolhidas e obtenham resposta. Um 
dos maiores desafios também é o de 
concluir o projeto de organização 
das redes prioritárias da rede de 
urgência e emergência, que está em 
curso bem avançado. 

Outro ponto também é no avan-
ço da rede de obstetrícia, pois pre-
cisamos melhorar os indicadores 
de mortalidade materna e infantil, 
principalmente após o nascimento. 
E também há o desafio da oncolo-
gia, que é um gargalo muito forte, 
onde todo o serviço da oncologia 
está concentrado na Capital ou em 
Campina Grande. Concluindo esse 
serviço na região de Patos, vamos 
despolarizar isso. 

Algo novo que estamos as-
sumindo também é fazer real im-
plantação e a descentralização de 
serviços da pessoa com deficiência. 
A Paraíba tem um indicador muito 
elevado dessa população. É preciso 
trazer, além da Funad, mais servi-
ços de apoio ao deficiente. E não só 
na lógica do atendimento à saúde,  
mas também no acompanhamento 
familiar. Por isso, estamos bem arti-
culados com a Associação de Assis-
tência à Criança Deficiente (AACD), 
que deve ser entregue até o fim do 
ano. Também existe uma proposta 
de organização de outros serviços 
no Sertão paraibano, parecido com 
a Funad, que está ainda sendo de-
finido o local, mas já pré-aprovado 
pelo Ministério da Saúde.

acessível



Agende-se! 
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Feriado, exposições e jazz 

O expediente facultativo do dia 26 de julho (quinta-
feira), aniversário de morte do presidente João Pessoa, foi 
antecipado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), 
por meio da Secretaria de Administração (Sead), para a 
próxima segunda-feira, dia 23, nas repartições públicas 
municipais da administração direta e indireta.

De acordo com a Portaria nº. 540, assinada pela 

secretária da Administração, Rosa Gondim, o expediente 
em todas as secretarias e autarquias da PMJP será 
normal na quinta-feira, dia 26.  Os veículos oficiais 
devem ser recolhidos às suas repartições de origem ou 
ao Centro Administrativo Municipal após o término do 
expediente de amanhã, e só serão liberados a partir das 
7h da terça-feira, dia 24.

Aniversário de morte de João Pessoa

A nova temporada do projeto 5ª com Jazz da 
Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes 
começa hoje, a partir das 19h, no anfiteatro da 
casa. A jam session terá a participação do pianista 
potiguar PC Bezerra, mas o convidado especial é o 
público, que pode levar seu próprio instrumento e 
tocar de improviso com outros músicos. A entrada 
é aberta a todas as idades e gratuita.

Segundo o chefe de Divisão de Programas e 
Atividades da Estação Cabo Branco, o saxofonista 
Rivaldo Dias, o projeto encerrou sua primeira 
temporada com grande sucesso. “Esperávamos 
reunir músicos para tirar um som e bater papo, mas 
o público compareceu em peso e fez do projeto um 
dos maiores sucessos da casa”, conta

PC Bezerra – O potiguar Paulo César Vitor, o 
PC Bezerra, estudou com grandes professores da 
área erudita e popular, entre eles Eduardo Tauffic 
(Brasil) e Luci Montserrat (Canadá). Em 2005, 
foi contemplado com uma bolsa integral para o 

Festival Internacional de Inverno de Brasília, onde 
teve aulas com a pianista Ayami Ykeba (Japão-
Áustria). Já atuou como solista sob a regência 
de André Muniz, Luiz Carlos Durier e Rafael dos 
Santos.

Entre os anos de 2008 e 2009, fez parte 
do corpo docente da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN), como pianista co-
repetidor. Participou, como professor de piano 
popular, da Semana da Música da UFRN, em 2008 e 
2009; do I Festival de Música de Macaíba (RN), em 
2009; e do Festival Jazz e Blues, em Guaramiranga 
(CE), um dos principais festivais do gênero no 
país.

O projeto – Nascido da vontade de agitar a 
cena musical de João Pessoa, o 5ª com Jazz virou 
um ponto de encontro de músicos profissionais 
e amadores, que se reúnem a cada quinze dias 
para uma noite de improvisação e troca de 
experiências.

nova temporada do projeto 5ª com Jazz

A Prefeitura de João Pessoa antecipou o ponto facultativo do aniversá-
rio de morte de João Pessoa. Meio ambiente é tema de exposições que 
acontecem na Estação Cabo Branco, que também abre nova temporada do 
projeto 5ª com Jazz. E a nova internet do TRT-PB entra no ar, hoje.

A nova página do Tribunal do Trabalho 
da Paraíba na internet (www.trt13.jus.br), 
que passa a funcionar hoje, está mais segura e 
moderna. Em conformidade com as diretrizes 
de acessibilidade, o novo portal do TRT 
possibilita, por exemplo, que pessoas com 
deficiência visual possam ter acesso a todas as 
informações. 

O novo portal do Tribunal do 
Trabalho possui tecnologia Plone, que é 
uma ferramenta de construção de sites que 
possui recursos de segurança, sendo assim 
mais seguro e menos vulnerável a ataques 
de hackers. A tecnologia Plone é usada por 
diversos órgãos federais como o Poder 
Executivo, a Caixa e a Polícia Federal e é bem 

mais fácil de usar.
Segundo Thiago Curvelo, técnico da 

Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, a nova página do TRT apresenta 
um sistema mais simples de utilização e 
vai possibilitar que o gerenciamento do 
conteúdo seja descentralizado. Desta maneira 
a alimentação do site será feita diretamente 
pelos setores responsáveis pela informação. 
Outra novidade é o sistema de buscas.

Pelo novo site, o acesso ao Portal 
de Serviços, ferramenta indispensável 
principalmente para os advogados, ficou ainda 
mais prático. O botão de acesso está destacado 
por um círculo vermelho. É o primeiro botão 
na parte superior da página.

internet do TRT entra no ar hoje

Fotos: Divulgação

Quatro exposições que têm como temática a 
natureza e o meio ambiente podem ser visitadas 
na Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Arte 
neste mês de julho. São elas: “Natureza Extrema”, 
de Frans Kracjberg, “Fauna Vegetal”, de Cácio 
Murilo, “Cidades Emersas”, de Serge Hout, e 
“Cenas da Mata Atlântica”, de Cláudio Almeida. A 
visitação é aberta ao público de terça a sexta-feira, 
das 9h às 21h, e aos sábados e domingos, das 10h 
às 21h.

“O objetivo das mostras é proporcionar a 
união entre arte e meio ambiente, uma vez que 
a Mata Atlântica é tema de todas as exposições”, 
disse a curadora e vice-diretora da Estação Cabo 
Branco, Lúcia França. Segundo ela, até o final deste 
ano, a natureza e o meio ambiente serão temáticas 
recorrentes.

Natureza Extrema - A primeira exposição é a 

de Frans Kracjberg, intitulada “Natureza Extrema”, 
que inaugurou a Estação das Artes e permanecerá 
aberta até o dia 16 de setembro. No local, o visitante 
encontra sete esculturas em tamanhos variados, um 
conjunto escultórico com cinco peças, três obras em 
arte-relevo e 24 fotografias.

A maior parte das esculturas é feita de restos 
de madeira recuperados de queimadas e talhados 
pelo artista. “É impressionante a exposição de 
Kracjberg e ao mesmo tempo impactante o local”, 
comentou a professora  Ana Carla da Costa Bezerra, 
que veio de Aracajú (SE) para visitar a exposição de 
Kracjberg e aproveita e passeia pela cidade de João 
Pessoa.

Cenas da Mata Atlântica - Essa exposição 
apresenta o trabalho do biólogo Cláudio Almeida, em 
66 fotos que revelam as belezas da mata e também 
as agressões que sofre esse cenário. 

Meio ambiente é tema de exposições
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Arnaldo Niskier escreve 
sobre a ‘batalha’ entre os 
livros impresso e digital
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Vigor para a arte
Aos 90 anos, Hermano José continua produzindo e abre hoje, em 
João Pessoa, exposição com obras inéditas na Galeria Gamela 

A Novela Cínica será 
encenada hoje no 
Santa Roza

Nelson Ayres ministra 
oficina e se apresenta 
em João Pessoa

PÁGINA 7 PÁGINA 8

TEATRO MÚSICA

arte não vale pela 
idade pois um jo-
vem, por exemplo, 
pode criar uma 
obra de qualidade, 
enquanto alguém 
mais velho não”. Foi 
o que afirmou ao 

jornal A União o artista plástico parai-
bano Hermano José, que completou 90 
anos no último domingo e ainda continua 
com vigor para produzir novos trabalhos. 
Prova disso é a exposição homônima, com 
aproximadamente 18 obras inéditas – en-
tre acrílica sobre tela e pastel a óleo, todas 
da fase geométrica - que será inaugurada 
amanhã, às 20h, na galeria Gamela, locali-
zada no bairro de Tambaú, em João Pessoa. 
A individual vai permanecer aberta até 
6 de agosto. Durante o evento, haverá o 
lançamento da edição especial do Correio 
das Artes, que aborda a obra do artista.

Em julho do ano passado, a mar-
chand da Gamela, Roseli Garcia, já havia 
promovido uma exposição com o intuito 
de comemorar os 89 anos do pintor e am-
bientalista, considerado o artista plástico 
mais antigo vivo na Paraíba. “Enquanto 
eu tiver vigor, vou continuar produzindo”, 
garantiu Hermano José na entrevista con-
cedida para A União. 

Hermano José produziu as obras que 
vão estar expostas na Gamela ao longo dos 
últimos seis meses. “O observador deverá 
prestar atenção no equilíbrio das formas 
geométricas e na cor”, aconselhou o artista 
para quem pretende visitar a individual na 
galeria. “Não estou procurando explicar 
nada nem coisa nenhuma”, disse ele, ao 
lembrar que a geometria já vem fazendo 
parte de sua obra, durante sua carreira. 

Ambientalista assumido, Hermano 
José garantiu que na nova individual a 
ecologia se faz presente. “Onde se encon-
tra a cor?”, questionou, para ele próprio 
responder em seguida que é na natureza. 
“Quem dá capacidade ao artista é a nature-
za. Não tem nenhum mestre maior do que 
a natureza, que é a fonte de tudo: mar, céu, 
o canto dos pássaros... A cor é um elemento 
da vida. Sem cor o mundo não existiria. Há 
várias tonalidades de verde na natureza e 
do azul no mar, mas nem todos conseguem 
parar e perceber isso. Quando o artista se 
desvia da natureza ele fica sem sensibili-
dade. E o que se precisa muito mais, hoje, 
é isso”, prosseguiu ele. 

Ao lembrar que chegou a pintar as 
paisagens do Cabo Branco, em João Pessoa, 
nos anos 1950, Hermano José não escon-
deu seu lamento pelo atual cenário arqui-
tetônico de linhas retas da cidade. “É muito 
mais fácil elevar uma parede de concreto 

FOTOS: Ortilo Antônio

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com “Quem dá 

capacidade ao
artista é a
natureza. Não 
em nenhum 
mestre maior do 
que a natureza, 
que é a fonte 
de tudo”

do que plantar e cuidar de uma árvore e 
aproveitar a sua sombra. Não está havendo 
a cultura da memória. É estranho ser uma 
cidade Barroca e linda e se chegar a essa 
mediocridade”, afirmou o artista plástico, 
que se tornou um defensor da natureza e 
utiliza sua arte em benefício desta causa 
porque cresceu em meio à paisagem rural.  

Nascido no dia 15 de julho de 1922, no 
Engenho Baixa Verde, localizado no Muni-
cípio de Serraria, Hermano José se mudou 
aos oito meses, com a família, para Caiçara, 
onde foi criado. No entanto, ao se transferir 
para João Pessoa, quando tinha 12 anos, o 
contato direto com a natureza, no interior 
do Estado, já o havia influenciado, o que se 
percebe até hoje na sua obra. 

“A

A exposição conta 
com trabalhos inéditos, entre 

óleo sobre tela e pastel a 
óleo, todas da fase 

geométrica do artista

SeRviçO

Exposição: Hermano José
Artista plástico: Hermano 
José
Abertura: Amanhã
Horário: 20h
Período: Até 6 de agosto
Local: Gamela, Av. N. S. dos 
Navegantes, 756/101, esquina 
com a Av. Olinda, 193, Tambaú, 
em João Pessoa
Visitas: De segunda a sába-
do, das 9h às 19h; domingos e 
feriados (agendamento)
Contatos: (83) 3226-1436 / 
9962-7969 / 8815-5944
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Vivências

Com mais de 700 inscrições, o Congresso Rio de 
Educação, realizado no Hotel Sofitel, foi um sucesso 
completo, para alegria do seu inspirador, o professor 
Victor Notrica, presidente do Sindicato das Escolas 
Particulares (Sinepe).  Tive o ensejo de coordenar a 
primeira das suas mesas, que tratou de um tema atua-
líssimo: “Do livro de papel ao livro digital: uma reflexão 
sobre o exercício da leitura”.

O primeiro orador foi o engenheiro Sílvio Meira, 
da Universidade Federal de Pernambuco.  Munido 
de um poderoso Fujitsu, encantou a plateia, dizendo 
coisas que nos fizeram pensar: “O principal inimigo do 
livro impresso não é livro digital, mas os games e as 
redes sociais que faturam hoje bilhões de dólares.”

 Mostrou que a procura por games dobrou de 
2011 para cá, chegando a 142 horas por ano por pes-
soa.  Afirmou ser decrescente o faturamento em livros 
impressos e que os digitais constituem um instrumen-
to precioso de sustentação do fenômeno da leitura.  O 
programa que mais cresce é o chamado “Angrybirds”, 
com 30 milhões de jogadores por dia e o Facebook é 
um ambiente com 1 bilhão de usuários.  São números 
extraordinários, que tendem a crescer 
quando for lançado, até o Natal, o 
Kindle da Amazon, um sistema intei-
ro que irá balançar o livro tradicio-
nal.  Não terá propriedade intelectual 
e entrará livremente nas bibliotecas 
das escolas.  A previsão de Sílvio 
Meira, que é doutor em ciência da 
computação, é de que muitas livra-
rias, a partir daí, poderão quebrar, 
embora os livros de conteúdos, com 
funcionalidade, devam ter uma gran-
de sobrevida.

Depois veio a fala do escritor 
Muniz Sodré, que foi presidente da 
Biblioteca Nacional.  Especialista 
em Comunicação, com domínio de 
vários idiomas, demonstrou que 

“do impresso nasceu uma nova economia do tempo de 
aprendizagem”.  Quando a oralidade era predominante, 
não se precisava do livro para pensar e debater.  Passou 
pelo conceito de hipertexto (é a complementaridade dos 
textos) e classificou a internet como a realização tecno-
lógica do intertexto, “onde o leitoré incitado o tempo 
todo à livre navegação dos bytes, ao veloz nomadismo 
do hipertexto, sem contas a prestar ao autor.”

Para ele, não se está assistindo ao fim da forma-li-
vro, mas à sua continuidade em outro suporte material, 
como assinala Umberto Eco, para quem o livro é uma 
invenção definitiva.  Com o digital abrem-se outras 
possibilidades para a interatividade.

Muniz defende a existência de uma “ciberliteratura”, 
criticou os nossos escassos índices de leitura e revelou 
a existência, no Brasil, de um descompasso pedagógico 
frente à ascensão dos novos modos de ler, que incidem 
justamente sobre as práticas juvenis de interpretação de 
textos no âmbito de escrita digital.  A seguir a plateia, muito 
mobilizada, discutiu as questões levantadas.  Ficou no ar 
a convicção de que o livro não morrerá, mas ganhará 
novos e ampliados contornos.

Uma questão que comumente 
angustia o ser humano é saber 
se Deus existe ou se é apenas um 
produto da imaginação. Quais-
quer que sejam os argumentos, 
provar sua existência é, sem dúvi-
da, um desafio, uma tarefa difícil 
e, quiçá, quase impossível para 
cientistas e religiosos.

O universo 
é extremamente 
complexo para 
ser obra do acaso 
e partindo-se da 
premissa de que 
não há efeito sem 
causa, podemos 
deduzir que o 
surgimento fortuito 
da vida é insusten-
tável, no entanto, 
ainda que nos pa-
reça incontestável 
a crença universal 
em um Ser Supe-
rior, responsável 
pela criação do Universo, tentar 
compreendê-lo seria, sob a pers-
pectiva humana, perda de tempo, 
pois o ser finito jamais poderá 
conceber a totalidade. 

A palavra “Deus” contém 
uma vaga ideia do seu real signi-
ficado. Deus não é algo que possa 
ser reduzido a palavras. Quanta 
pretensão do homem descrever 
ou definir o que é por natureza, 
imperscrutável! Ora, se Deus não 
fosse “esse grande desconhecido” 
não seria Deus. 

Deus transcende o intelecto 

humano e é por natureza incog-
noscível e incompreensível, por 
isso continua sendo, segundo o 
Evangelho, um “mistério” reve-
lado aos simples. O ser humano, 
por sua vez, tem sede de Deus e 
nutre o desejo de transcender a 
sua condição humana.

 Atribuem-se basicamente 
ao medo do futuro 
e ao sentimento de 
desamparo os primei-
ros focos da trajetória 
empreendida pelo 
gênero humano em 
busca da transcendên-
cia. Não sabemos se a 
experiência religiosa 
tem, de fato, origem 
nesses sentimentos, 
mas deve-se dar razão 
a Karen Armstrong 
quando afirma em 
Uma história de Deus 
que “Somos, por na-
tureza, criaturas em 

busca de sentido. O Homo sapiens 
é, também, o Homo religiosus”, 
devido a sua ingente necessidade 
de encontrar significado para a 
vida valorizando a dimensão espi-
ritual, fonte inesgotável de sabe-
doria e paz interior. Com outras 
palavras, já disse Léon Denis, em 
Depois da Morte, que o sentimen-
to religioso é inerente à própria 
existência.

Acreditar em uma realidade 
transcendente, não é somente 
uma questão de fé, envolve tam-
bém uma atitude filosófica, visto 

que se afigura possível demons-
trar a existência de Deus pela via 
da razão, como fizeram Blaise 
Pascal, René Descartes, Baruch 
Spinoza e vários outros filósofos e 
pensadores.

A tarefa mais árdua fica, 
sem dúvida, para os grandes 
cientistas, afinal Deus não pode 
ser comprovado empiricamente 
através de experimentos, não é 
um objeto que possa ser estudado 
em laboratório. Todavia, à medida 
que a ciência avança e progride, 
parece estar mais próxima da 
verdade, como sugere o estudo 
desenvolvido pelo biólogo ameri-
cano Dean Hamer, no livro O gene 
de Deus, para quem o ser humano 
já traz, desde o nascimento, um 
conjunto de genes que o tornaria 
predisposto a ter experiências 
sensoriais de Deus. 

Não obstante, hei de concor-
dar com o médico indiano Deepak 
Chopra quando adverte em um 
de seus livros, Vida após a Morte, 
que o ônus da prova em questões 
espirituais na atualidade, “mu-
dou de enfoque e agora é o crente 
que tem de provar que Deus e a 
alma são reais”. A tarefa de provar, 
evidentemente, incumbe a quem 
sustenta que existe algo mais.

Para os céticos, o melhor é 
dizer que Deus não é uma hipóte-
se plausível, Deus é real, porém, 
como diz um provérbio árabe, 
“Se não descobrimos Deus dentro 
de nós, não o encontraremos em 
lugar algum”.

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Quem avisa amigo é...
Os próximos gestores da Capital paraibana pre-

cisam estar muito bem conscientes e dispostos a en-
frentar o mais importante e crucial problema urbano: 
o subdimensionamento da infraestrutura.

Em recente semanário sobre política urbana, 
informou-se que João Pessoa cresceu em quatro 
décadas o dobro do tamanho a que chegou em 400 
anos. Uma expansão surpreendentemente despro-
porcional à sua infraestrutura.

Imaginem que João Pessoa não foi agraciada 
com projeto de planejamento urbanístico, a exem-
plo do que os norte-americanos idealizaram para 
Natal (RN), que Lúcio Costa desenhou para Bra-
sília, e outros casos no nosso país. Aqui, a grande 
maioria das ruas tem apenas 12 metros de largura, 
as calçadas, em algumas áreas, são muito estreitas, 
enfim, o sistema viário não foi desenhado para 
suportar um crescimento urbano tão grande e 
rápido.

Daí ser de suma importância que os futuros 
responsáveis diretos pela administração da vida 
pública estejam cientes da necessidade de uma di-
nâmica e inteligente legislação urbanística, que se 
concentra, no sentido “macro”, no Plano Diretor, e 
especificamente nos Códigos de Obras e de Urba-
nismo. Esse conjunto de normas, concebido sob o 
teto das leis hierarquicamente superiores, como as 
constituições e as normas da ABNT, também deve 
estar sob a auspiciosa supervisão do Ministério 
Público.

Uma das maiores urgências se refere à revisão 
dos códigos atuais – de Obras e de Urbanismo – 
que se encontram defasados diante dos novos tipos 
de edificação e uso do solo que se instalam cada 
vez mais em nossa cidade. Assim como deve ser 
destacada a importância de fortalecer e de am-
pliar o suporte à Diretoria de Controle Urbano da 
Seplan, que revisa, aprova e autoriza a construção 
dos novos empreendimentos, sendo o setor que 
além de moldar as novas edificações à luz das nor-
mas vigentes, viabilizam o recolhimento de vários 
recursos e tributos.

E não dá mais para continuar a ser indiferen-
tes, se quisermos, pelo menos, preservar o que 
ainda existe de conforto ambiental nos bairros 
residenciais adensados, pois que, nos mais distan-
tes dos focos especulativos ainda não se convive 
efetivamente com esses problemas.

O alerta foi dado há muito por profissionais 
especializados em engenharia sanitária e estu-
diosos das relações entre a expansão urbana e 
seus reflexos, cientes de que já se exaure a atual 
capacidade de abastecimento dos recursos pri-
mordiais à vida humana nas cidades: água, luz e 
esgotos. Evidentemente essa infraestrutura não 
tem acompanhado o desenvolvimento urbanísti-
co, e nem recebido a devida atenção das prefeitu-
ras. Não obstante os bairros da orla enfrentarem 
o maior adensamento nos últimos anos, con-
centrando grande quantidade de área edificada, 
motivado pela disparada valorização do metro 
quadrado.

Entretanto, os investimentos em infraestru-
tura não acompanham, nem de longe, o ritmo e 
o volume dessa expansão. A pressão da água já 
começa dar claros sinais de deficiência, os esgo-
tos apresentam sérios problemas de refluxo em 
áreas com nível topográfico mais baixo, sobretudo 
em tempo de chuva, e são crescentes as ligações 
clandestinas de saneamento ligado às galerias 
pluviais, que terminam desaguando no mar, rios e 
maceiós.

Como estamos em época de campanha para 
eleição de novos legisladores e administradores 
municipais, quem avisa amigo é...

Germano 
Romero

Crônica

Livro impresso x livro digital

Onde encontrar Deus

A palavra “Deus” 
contém uma 
vaga ideia do 
seu real 
significado. 
Deus não é algo 
que possa ser 
reduzido a
palavras
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Espetáculo de Raquel Rolim será 
encenado hoje em João Pessoa

Em cartaz

Teatro
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Christian Duurvoort preparou o elenco do filme Cidade de Deus

Na Estrada

Kristen Stewart em uma cena de Na Estrada, de Walter Salles

O espetáculo A Novela Cínica, texto e direção de Raquel Rolim, segue a linha do humor escrachado 

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-

Estreia hoje em apre-
sentação única, às 20h, no 
Teatro Santa Roza, a peça de 
humor escrachado A Novela 
Cínica, uma produção de um 
recém-criado grupo de tea-
tro de Cajazeiras, organizado 
pela atriz Raquel Rolim. Na 
tentativa de seguir os mes-
mos passos de outra compa-
nhia de sucesso, o Pastoril 
Profano, eles chegam a João 
Pessoa para tentar repetir 
o sucesso que obtiveram na 
cidade natal e emplacar uma 
turnê pelo Estado.

Quem comanda o grupo 
é a atriz e diretora Raquel 
Rolim. Aproveitando o mote 
sugerido por um amigo, ela 
resolveu escrever uma peça 
cujo tema principal era o ci-
nismo. Assim, a história de A 
Novela Cínica gira em torno 
de traição e mentiras.

Maria Joaquina Pereira 
do Amaral Góes é a persona-
gem principal. Inocente, ela 
sempre escuta os pais falarem 
na calada da noite, quando 
tudo está escuro, sobre um 
tal Jardim do Éden. Sem saber 
que aquilo tinha conotação se-
xual, comenta com o namora-
do a curiosidade de conhecer 
o local repleto de flores. Ele, 
então, se aproveita da situação 
para levá-la a um motel.

“Ela pensa que há uma 
flor muito bonita, que desa-
brocha. Ela, então, fica curiosa 
para conhecer a tal flor mis-
teriosa. Resolve compartilhar 
isso com a namorada para ver 
se ele pode ajudá-la. No entan-
to, ele se aproveita da inocên-
cia dela”, disse Raquel Rolim.

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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Sal Paradise é um aspi-
rante a escritor que acaba de 
perder o pai. Ao conhecer Dean 
Moriarty 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 inte-
rior do país, sempre dispostos 
a fugir de uma vida monótona e 
cheia de regras.

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.

O escracho está apenas 
começando. Por lá, uma re-
cepcionista trapalhona con-
duz todos os que chegam a 
um mesmo quarto. E, lá, Ma-
ria Joaquina descobre que o 
pai trai a sua mãe e vice-ver-
sa. Além disso, o próprio na-
morado já era casado. Assim, 
a algazarra se faz.

“A ideia surgiu com o 
artista Marcelo Fiúza, lá de 
Cajazeiras. Ele tinha feito um 
disquete que tinha 10 minu-
tos e sugeriu para mim que 
utilizasse o texto. O grupo da 
gente era de dança, mas já 
queríamos acrescentar ele-
mentos de teatro nele. Peguei 
o material e transformei em 
1h30 de espetáculo, criando 
novos personagens. Todos 
eles são cínicos, um traindo 

o outro. Por isso, a peça é es-
crachada e tem censura para 
16 anos”, disse Raquel Rolim.

A peça estreou em caja-
zeiras em 2011. Foram três 
dias de apresentação por lá. 
De acordo com Raquel Rolim, 
a peça foi bem aceita pelo pú-
blico de lá, que a incentivou 
a escrever uma continuação.

“Pediram para que eu es-
crevesse o segundo capitulo 
e escrevi. Estreou em maio, 
com uma nova perspectiva. 
Joaquina não é mais inocente 
e, diante disso, os pais resol-
vem mandá-la para o exterior. 
Quando volta, ela retorna 
como pistoleira, prostituta. Já 
os pais dela se transformam 
em religiosos. Ele quer ser 
pastor e ela quer ser beata. 
Tudo para garantirem um ao 

outro que não haverá traição, 
mas não conseguem e con-
tinuam mentindo um para o 
outro”, disse Raquel.

Ex-vocalista da banda Live está sendo 
processado por outros integrantes

O ex-vocalista da banda Live, Ed Kowalczyk, está sendo 
processado em US$ 2 milhões pelos outros membros do 
grupo por continuar usando o nome “Live” em suas apre-
sentações solo, informou o site Hollywood Reporter. Tecnica-
mente não são os membros do grupo – Chad Taylor (guitarris-
ta), Patrick Dahlheimer (baixo), e Chad Gracey (bateria) – que 
estão processando Kowalczyk, mas a empresa que detém 
os direitos da banda, chamada Action Front Unlimited. De 
acordo com o processo movido em Nova York, cada membro 
do grupo tem direito a uma parcela igual da empresa. Live foi 
formada em 1989 em York, na Pensilvânia e, Kowalczyk deixou 
a banda em 2009 e agora se apresenta em turnê como “Ed 
Kowalcyk da Live”. Segundo a ação, a atitude de não dizer que 
não faz mais parte do grupo ou esclarecer que sua música não 
é endossada pelos outros integrantes está causando confusão.

A entrevista “espetacular” 
de Rosane Collor

Mais do que influenciar na formação da opinião pública, a tele-
visão é central na construção da agenda. A chamada agenda setting 
define o que será discutido ou não pela população no seu cotidiano, 
já pontificam os teóricos da comunicação.

 Assim ocorreu com a entrevista da ex-primeira-dama Ro-
sane Collor para uma emissora de TV aberta, no último domingo 
à noite. No instante em que ia ao ar, em rede nacional, a entrevista 
já repercutia nas redes sociais. Correram na internet comentários, 
compartilhamentos e curtições com o valor da pensão reivindicada 
por Rosane ao ex-marido Fernando Collor de Mello.

Já ao nascer, essa entrevista da ex-primeira-dama foi preparada 
para seguir o “script” dos estereótipos criados para manter a mulher 
na mídia numa linha abominável. Mulher “mal-amada”, “vingativa”, 
“golpista”, “ameaçadora” e, ainda por cima, “velha”, se comparada aos 
padrões de juventude da mídia. Um quadro, no mínimo, constrange-
dor e nada edificante que inferioriza as mulheres.

Reproduzindo esses estigmas, a televisão dificilmente fará com-
preender o que é a prática da violência patrimonial contra a mulher, 
ainda comum na sociedade brasileira. Entendida como retenção, 
subtração, destruição parcial ou total de objetos, documentos pes-
soais, ferramentas de trabalho, mas também de bens, valores e re-
cursos econômicos, aos quais tem direito a mulher para satisfazer as 
suas necessidades.

No jornalismo, a entrevista comumente se abriga em duas 
grandes vertentes: a da espetacularização e a da compreensão. Na 
primeira, se insere a de Rosane Collor. Na entrevista para espetacu-
larizar o ser humano, vale a seleção de frases isoladas de contexto. E 
aqui, novamente, se renova um estereótipo: o da mulher ignorante, 
intolerante com as religiões que não se enquadram na hegemonia. 
Maior parte da entrevista com a ex-primeira-dama foi sobre os ritu-
ais de magia na Casa da Dinda.

Mais do que a revelação de fatos históricos, a entrevista procu-
rou extrair da ex-primeira-dama o dado pitoresco, o grotesco, a fofo-
ca, os mexericos. Em certo momento, parecia que alguma novidade 
seria dita. Rosane Collor “revela” que PC Farias continuava frequen-
tando a morada oficial do presidente da República. Segundo Rosane, 
Collor de Mello mentiu aos brasileiros quando à época disse na tele-
visão que havia anos não falava com o seu tesoureiro de campanha. 
Mas qual telespectador/a já não sabia disso, que se tratava de jogada 
de marqueteiros a declaração do então presidente?

Na entrevista de Rosane Collor, se houve exageros, não devem 
ser atribuídos exclusivamente à entrevistada. Ela se julga merecedo-
ra do direito de reclamar na justiça e na televisão os R$ 40 mil de 
pensão do ex-marido. Os excessos foram cometidos pela própria 
emissora de televisão, que anunciou em forma de espetáculo uma 
entrevista que nada teve a acrescentar ao telespectador. E muito me-
nos à História do país.

Sandra Moura
Doutora em comunicação e professora da UFPB
sandroca95@hotmail.com 

Foto: Divulgação

O diretor Andrew 
Stanton confirmou a 
sequência de Procuran-
do Nemo. O filme arreca-
dou US$ 867,8 milhões 
em 2003, se tornando a 
quinta maior bilheteria 
de animação de todos 
os tempos e a segunda 
maior entre os filmes 
da Pixar, atrás apenas 
de Toy Story 3, com US$ 
1,06 bilhão. Andrew 
Stanton, reponsável pela 
trilogia Toy Story, ga-
nhou dois Oscars de Me-
lhor Animação por Pro-
curando Nemo e Wall-E. 
Apesar disso, seu mais 
recente longa-metra-
gem, John Carter - Entre 
Dois Mundos, foi consi-
derado um fracasso.

Andrew Stanton vai 
dirigir sequência de 
Procurando Nemo

O documentário Irmãs, 
do diretor carioca, radicado 
na Paraíba, Gian Orsini, o 
curta-metragem de ficção 
A Árvore da Miséria, do 
cineasta paraibano Marcus 
Vilar, e outros do acervo da 
Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope) serão exi-
bidos hoje, às 19h, na Comu-
nidade Tito Silva, em Mira-
mar, na sequência do Projeto 
Cine Volante. O primeiro fre-
lata eventos que ocorreram 
na Segunda Guerra Mundial, 
enquanto o segundo é uma 
ficção baseada em um conto 
popular. A exibição acontece 
no Centro de Integração Co-
munitária São Francisco de 
Assis, localizado na Rua São 
Francisco, 90, com entrada 
franca.

Curtas paraibanos 
são exibidos na 
Tito Silva

Mídias em destaque

Drops & notas

Foto: Sony Pictures/Divulgação

A Novela Cínica,
primeiro 
espetáculo 
produzido pelo 
Grupo de Teatro 
de Cajazeiras, 
gira em torno 
de traição e 
mentiras
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Música

O músico paulista Nelson Ayres divide o palco com o paraibano Edu Araújo, 
promovendo uma noite com a pura música instrumental vinda dos teclados

O Projeto Intervalos Instrumentais, 
do Sesc, traz a João Pessoa a 
oportunidade de músicos 
locais trocarem experiên-
cias com nomes de peso 
do cenário nacional. Hoje, 
é realizado um workshop 
que funciona como aqueci-

mento para o show de amanhã, a partir das 
20h, no palco do Sesc Centro João Pessoa. 
A performance, que tem entrada gratuita, 
celebra o encontro de um dos maiores 
nomes da música instrumental brasileira, 
o músico paulistano Nelson Ayres, com o 
músico paraibano Edu Araújo. Juntos, eles 
têm a responsabilidade de levar ao público 
a sonoridade dos teclados.

 O compositor paulistano, em entre-
vista ao Jornal A União, lembrou que já tra-
balhou com artistas daqui antes. “Eu tenho 
uma relação muito grande com João Pessoa, 
tenho muitos amigos e já conheci muitos 
músicos maravilhosos, como o pessoal do 
Quinteto da Paraíba”, ressaltou. Sobre o 
colega que dividirá os palcos com ele, Nel-
son Ayres comentou que, por ainda não ter 
conhecido Edu Araújo pessoalmente, “esta 
será uma oportunidade de encontrá-lo, tra-

balharmos juntos e também a possibilidade 
de fazer mais amigos em João Pessoa”.

O show promete uma mistura entre o 
repertório dos dois artistas, além de prestar 
algumas homenagens. “A gente vai tocar as 
músicas de minha autoria, de autoria do Edu 
e alguns clássicos da música brasileira”, afir-
mou Nelson Ayres. “Vai ter música de Sivuca, 
Jacob do Bandolim, muita música nacional 
e nordestina”, revelou Edu Araújo. O com-
positor também comentou sobre o convite. 
“Ter a oportunidade de subir ao palco junto 
com Nelson Ayres é uma experiência e tan-
to. Além de um bom músico, ele é uma boa 
pessoa, será um prazer”, completou.

Com uma carreira musical de longa 
trajetória, o músico é pianista, arranjador 
e compositor reconhecido no Brasil e no 
exterior. Iniciou seus trabalhos na década 
de 60, quando ainda era estudante, sendo 
um dos precursores do movimento da Bossa 
Nova na cidade de São Paulo, ao lado de 
diversos outros jovens como Toquinho e 
Chico Buarque.

As composições populares de Nelson 
Ayres já foram gravadas por artistas como 
Milton Nascimento, Ivan Lins, César Maria-
no, Herbie Mann e Mônica Salmaso. As suas 
composições eruditas têm sido apresenta-
das pela Orquestra Sinfônica de Jerusalém, 
New York Symphony Brass, Julliard Brass 

Quintet, Ann Trio e Henry Bok. . Em 2011, 
Nelson Ayres concorreu ao Grammy Latino 
com o álbum Concerto para Percussão e 
Orquestra, na categoria de melhor CD de 
música clássica.

Apesar do currículo robusto em nível 
internacional, o compositor acredita na for-
ça do Intervalos Instrumentais não apenas 
como uma experiência interessante para os 
iniciantes, mas também para os de carreira 
consolidada. “A grande sacada do projeto é 
essa interação, pois isso abre novas janelas, 
tanto para os músicos locais quanto para os 
músicos que vem de fora. Para mim, que sou 
paulista, tocar um frevo com um grupo da 
Paraíba é uma experiência muito enrique-
cedora. Também tem o fato de os concertos 
serem ligados a um workshop, então é uma 
possibilidade de trocar uma ideia e auxiliar 
na formação artística das pessoas”, salien-
tou Nelson Ayres.

O tecladista paraibano Edu Araújo foi 
convidado pelo projeto devido a seu traba-
lho constante com a música instrumental no 
teclado. O músico acredita que não apenas 
para ele, “mas para todos os músicos daqui 
da Paraíba, um evento como esse é muito 
importante, pois isso estimula a produção 
musical local, principalmente a instrumen-
tal, que há uma falta”, ressaltou.

Sobre esse aspecto, Nelson Ayres 

FOTO: Divulgação

André Luiz Maia
Especial para A União

também comentou sobre o cenário da 
música instrumental. “Não só no Brasil, 
como no mundo inteiro, está tendo uma 
situação meio estranha. Nunca se teve 
tantos músicos bons, com tantas propos-
tas boas, tão bem preparados, porém com 
tão pouco espaço. Esse projeto do Sesc é 
um alento, um novo espaço que se abre 
para a música instrumental. Não adianta 
nada o músico ficar em casa estudando, 
ensaiando sozinho, ele tem que por isso 
para tocar ao vivo, não tem jeito. É lá que 
ele vai ter o feedback do público, só assim 
é possível desenvolver o trabalho de um 
artista”, afirmou.

Interação

As composições 
populares de 
Nelson Ayres já 
foram gravadas por 
Milton Nascimento, Ivan 
Lins, César Mariano, 
Herbie Mann 
e Mônica Salmaso

O pianista Nelson Ayres 
ministra oficina hoje no 

Sesc Centro e se 
apresenta amanhã 

ao lado de Edu Araújo 
no Projeto Intervalos 

Instrumentais
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Saúde não vê motivo para 
pânico na Paraíba por conta 
da gripe Influenza A
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Reduzir desperdício e comprar produtos da estação 
podem gerar impacto importante no sistema atual

Estudo divulgado ontem pela 
organização não governamental Ox-
fam indica que pequenas mudanças 
no consumo dos alimentos, como 
reduzir o desperdício, comprar pro-
dutos da estação e cozinhar de forma 
eficiente, podem provocar impactos 
gigantescos no atual sistema alimen-
tar global.

A pesquisa ouviu mulheres re-
sidentes em cidades de seis países: 
Brasil, Índia, Filipinas, Reino Unido, 
Espanha e Estados Unidos. O docu-
mento propõe novas maneiras de 
se consumir alimentos com base em 
princípios que incluem também o 
apoio a agricultores familiares.

A coordenadora da campanha 
Cresça da Oxfam no Brasil, Muriel Sa-
ragoussi, lembrou que um terço dos 
alimentos produzidos no mundo vai 
parar no lixo, enquanto cerca de 1 bi-
lhão de pessoas passam fome no pla-
neta. “Isso não faz sentido”, disse. Um 
dos exemplos citados no estudo trata 
do consumo de maçãs – cerca de 5,3 
bilhões de unidades estragam todos 
os anos apenas nos seis países onde 
as entrevistas foram feitas.

Reduzir o consumo de carne e 
de derivados do leite também é uma 
alternativa indicada pela ONG Oxfam, 
em razão da frequente prática da pe-
cuária extensiva (criação de bovinos 
em grandes terrenos, mas com baixa 
produção). “Nossa ideia é empoderar 
(fortalecer) as mulheres consumido-
ras como autoras das mudanças nos 
padrões de consumo e de desperdí-
cio”, explicou Muriel.

O Brasil aparece no levanta-
mento como um país onde 70% dos 
alimentos consumidos são fruto da 
agricultura familiar. “É dela que vem o 
alimento que está na sua mesa e na mi-
nha mesa, mas eu preciso saber como 
isso é feito e me importar em apoiar 
o agricultores familiares”, destacou a 

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

coordenadora da Oxfam. Segundo ela, 
um alimento orgânico vendido em su-
permercados brasileiros chega a ser 

até 400% mais caro em relação aos co-
mercializados em feiras de produtores.

“No Brasil, as mulheres parecem 

bastante conscientes e desejosas de 
aumentar sua capacidade de poder es-
colher. Elas querem saber como eco-

nomizar, como comprar no comércio 
justo e buscam informações”, disse. 
Entre as entrevistadas, 57% das bra-

sileiras declararam que se chateiam 
quando jogam alimento fora, contra 
39% no Reino Unido, por exemplo.

Documento produzido pela Oxfam propõe novas maneiras de consumir alimentos com base em princípios que incluem também o apoio a agricultores familiares

A 9ª Cúpula da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa, em Ma-
puto (Moçambique), terá como temas 
principais o combate à fome e à po-
breza, além da violência na Guiné-Bis-
sau e a adesão da Guiné Equatorial ao 
grupo. O vice-presidente da República, 
Michel Temer, e o ministro das Relações 
Exteriores, Antonio Patriota, represen-
tam o Brasil.

Por dois anos, a comunidade será 
presidida por Moçambique. A comuni-
dade, criada em 1996, é formada por 
oito países – Brasil, Angola, Cabo Ver-
de, Guiné-Bissau, Moçambique, Portu-
gal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.

De acordo com os organizadores 
da cúpula, preocupam aos integrantes 
o agravamento da crise na Guiné-Bis-
sau. A chefe da delegação de Moçam-
bique, Albertina MacDonald, disse que 
a Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa não reconhece o comando 
militar que assumiu o poder na Guiné-
Bissau, em abril, e comandou o golpe 
de Estado no país.

Também está em discussão a possi-
bilidade de adoção de medidas comuns 

de esforços conjuntos para o combate 
à fome e à pobreza. Autoridades afri-
canas, de vários países, já visitaram o 
Brasil para analisar os programas de 
transferência de renda em execução 
no país. Participam dos debates o pre-
sidente da Comissão Europeia, Durão 
Barroso, e o diretor-geral do Fundo das 
Nações Unidas para a Agricultura e Ali-
mentação (FAO), o brasileiro José Gra-
ziano da Silva.

Além de participarem das reuniões 
da comunidade portuguesa, Temer e 
Patriota conversam com o presidente 
de Moçambique, Armando Guebuza, e 
com o primeiro-ministro, Aires Ali. Eles 
também visitarão projetos de coopera-
ção, como a fábrica de antirretrovirais 
e locais de investimentos produtivos 
brasileiros.

Em 2011, o intercâmbio comercial 
entre o Brasil e Moçambique regis-
trou US$ 85,3 milhões, crescimento de 
101,2% em relação a 2010. As impor-
tações brasileiras originárias de Mo-
çambique, no mesmo ano, também 
registraram crescimento expressivo 
(104,4%). 

Assunto vai ser discutido em Maputo

Atualmente uma pessoa 
em cada grupo de sete pas-
sa fome no mundo, segundo 
alertou o diretor-geral do 
Fundo da Organização das 
Nações Unidas para a Alimen-
tação e Agricultura (FAO), o 
brasileiro José Graziano da 
Silva. Segundo ele, o quadro 
atual tem de ser revertido e 
para isso é preciso a toma-
da de ações para garantir a 
alimentação e atender às de-
mandas de cerca de 9 bilhões 
de pessoas – população mun-
dial estimada para 2050.

“Nós não podemos cha-
mar (o que ocorre) de desen-
volvimento sustentável, en-
quanto essa situação persistir, 
enquanto quase um em cada 
sete homens, mulheres e crian-
ças é deixado para trás, vítima 
de desnutrição”, disse Grazia-

no. “A busca da segurança ali-
mentar pode ser o fio condutor 
que liga os diferentes desafios 
que enfrentamos e ajuda a 
construir um futuro sustentá-
vel, completou.”

Pelos dados da ONU, em 
2050 as pessoas terão uma 
renda mais elevada e a de-
manda por alimentos será 
maior, pressionando o siste-
ma agrícola. O cálculo é que a 
produção de alimentos deverá 
ser 60% maior do que a atual 
para evitar que 300 milhões 
de adultos, jovens e crianças 
passem fome no mundo.

Graziano disse que é pre-
ciso que seja reiterado o em-
penho no comprometimento 
de reduzir a fome e a desnu-
trição no mundo, a partir de 
diretrizes sobre o direito à 
alimentação e à posse da terra 
para alcançar a segurança ali-
mentar de forma equitativa e 
com base no desenvolvimento 
sustentável.

Fome no mundo atinge 
uma em cada 7 pessoas

Sistemas 
sustentáveis 
de agricultura

Para o FAO, o ideal é in-
vestir também nos sistemas 
agrícolas, que servem como 
base para a alimentação no 
mundo. No relatório Rumo 
ao Futuro que Queremos: 
Acabar com a Fome e Fazer 
a Transição para Sistemas 
Sustentáveis   de Agricultura 
e Alimentação, o órgão apela 
aos governos para que invis-
tam nos sistemas agrícolas e 
em infraestrutura que sirva 
de base para a alimentação 
no mundo.

Também há recomenda-
ções sobre o estímulo à ge-
ração de empregos, para que 
as pessoas recebam salários 
adequados e consigam se 
alimentar de forma correta. 
Para Graziano, é fundamental 
apoiar a agricultura familiar, 
sobretudo, nos países em de-
senvolvimento. “Com isso, es-
taremos contribuindo para as 
nossas metas de desenvolvi-
mento sustentável”, disse ele.

Renata Giraldi
Da Agência Brasil

Foto: Divulgação
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Política de direitos 
humanos para Aids

Enfermeiros e 
médicos protestam

Rio de Janeiro – Os sindicatos 
dos médicos e dos enfermeiros do 
Rio de Janeiro vão entrar com repre-
sentações no Ministério Público do 
Trabalho contra os chips implanta-
dos em jalecos de funcionários da 
Unidade de Pronto-Atendimento 
(UPA) de Mesquita, da rede es-
tadual de saúde. A medida adotada 
pela direção da UPA visa controlar a 
frequência dos 150 servidores e evi-
tar o desvio de materiais.

Segundo a presidente do Sindi-
cato dos Enfermeiros, Monica Armada, 
essa é uma atitude arbitrária dos 
gestores da unidade. “Que país é esse 
que as pessoas têm que ser monito-
radas por um chip? Qualquer dia es-
tarão colocando um chip embaixo da 
pele das pessoas. É uma perseguição 
às pessoas que estão trabalhando. E 
também acho que não vai funcionar 
efetivamente. Um jaleco eu posso tro-
car com você”, afirma Monica. De acor-
do com o presidente do Sindicato dos 
Médicos, Jorge Darze, a medida viola a 
dignidade da pessoa humana. “Inicia-
tivas dessa natureza se assemelham 
a regras de regimes autoritários. Não 
é possível conviver com uma situação 
desse tipo”, criticou.

Brasília – O diretor do Departa-
mento de DST, Aids e Hepatites Virais 
do Ministério da Saúde, Dirceu Greco, 
disse ontem que a política brasileira 
de enfrentamento à doença continua 
caminhando no sentido do respeito 
aos direitos humanos. Durante o 
lançamento do relatório global sobre 
Aids, ele admitiu, entretanto, que o 
país registra “acidentes de percurso”, 
como o caso do vídeo de prevenção ao 
HIV com foco em homossexuais que 
foi retirado do site do ministério sob o 
argumento de que seria apenas para 
veiculação em ambientes fechados e 
frequentados pelo público gay.

O ocorrido foi mencionado pelo 
coordenador do Programa Conjunto das 
Nações Unidas sobre HIV/Aids (Unaids) 
no Brasil, Pedro Chequer, como um risco 
de retrocesso para o país. Ele avaliou 
que o vídeo integrou uma das me-
lhores campanhas de prevenção ao HIV 
voltada para populações consideradas 
vulneráveis, por ser direto e objetivo. “A 
posição brasileira nos fóruns interna-
cionais é a mais ouvida, porque respei-
tamos a diversidade e lutamos contra a 
homofobia”, disse o representante do 
ministério, Dirceu Greco. 

Mesmo  a região Sul do 
país apresentando mais de 100 
mortes por causa da gripe In-
fluenza A, até o momento, a di-
retora da Gerência Operacional 
de Vigilância Epidemiológica 
da Secretaria de Saúde da Pa-
raíba, Bernadete Moreira, disse 
ontem que não há razão para 
pânico na Paraíba, porque, até 
o momento, foram registrados 
apenas casos isolados da gripe 
Influenza A, mas não há motivo 
para se fazer um grande alerta 
para a população. 

Ela informou ainda que os 
grupos específicos, como crian-
ças de até dois anos, idosos, ges-
tantes, e pessoas que têm doen-
ças crônicas como obesidade, 
hipertensão e diabetes, são os 
mais vulneráveis a gripe. 

“Mas o que as pessoas 
precisam saber mesmo é que 
para se prevenir da gripe basta 
lavar as mãos com frequência, 
se possível usar o álcool gel e 
evitar lugares totalmente fe-
chados”, recomenda a diretora 
da Gerência Operacional.

Bernadete disse que pes-
soas que apresentam sintomas 
de dificuldades na respiração, 
tosse forte, dispineia, febre per-
sistente por mais de três dias e 
piora de sintomas gastrointes-
tinais, precisam ser tratadas e 
monitoradas em hospitais ou 
em postos de saúde. O Orto-
trauma e o Hospital do Valen-

Saúde não vê motivo para pânico 
GriPE influEnzA A
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Hospital atende 300 crianças

Vigilância recomenda lavar 
as mãos com frequência e 
evitar lugares fechados 

Centro de Oncologia é elogiado

Congresso de Física 
reúne na UFPB 
representantes europeus

Estatística é representada na Turquia

Matemática promove o Ensino Médio

O Departamento de Estatística do CCEN, da UFPB, está sendo representado em Istambul, na Turquia, pelo professor Ronei Marcos de 
Moraes, que apresentará o trabalho que tem por título “A New Architecture for Assessment of Multiple Users in Collaborative Medical Train-
ing Environments Base don Virtual Reality”. Ele vai participar da 10th International Conference on Uncertainty Modeling in Knowledge En-
gineering and Decision Making, que será realizada durante o período de 27a 29 de agosto deste ano. Durante sua viagem ao exterior, o prof. 
Ronei fará ainda uma visita ao Institut de Recherche em Informatique de Toulouse, na França, para cumprir agenda de cooperação científica 
com a entidade francesa. Também do Departamento de Estatística do CCEN, o professor Eufrásio de Andrade Lima Neto deve participar da 
“20th International Conference on Computational Statistic”, que vai acontecer na cidade de Limassol, em Chipre, entre 27 e 31 de agosto 
próximo. Ele apresentará o trabalho intitulado “Modeling interval variables with probabilistic background base don copulas”.

Teve início da segunda-feira passada e vai o final desta semana a nova etapa do Programa de Aperfeiçoamento para Professores de 
Matemática do Ensino Médio. O Programa oferece treinamento para professores de Matemática em todos os estados do país, abordando temas 
relativos aos conteúdos programáticos das três séries do Ensino Médio que são oferecidos em módulos independentes. A equipe que lecionará 
as aulas é formada por professores do IMPA, que vêm trabalhando em conjunto há vários anos em atividades ligadas ao Ensino da Matemática. 
Entre estas, a publicação da Revista do Professor de Matemática, as Olimpíadas de Matemática (regionais, nacionais e internacionais) e a au-
toria de diversos livros sobre a Matemática da escola secundária, destinados à formação de professores. As atividades consistem em aulas via 
Internet pela manhã, das 7h 30mim às 12h, e discussão e resolução de exercícios em grupo à tarde, das 13h30mim às 18h, horário local. Deta-
lhes sobre o curso no Departamento de Matemática do CCEN, campus da UFPB, em João Pessoa.

informeCCEn Espaço reservado à Comunidade Científica do CCEN/UFPB
Sala de Imprensa da AsCom/CCEN
Editor: alex@ccen.ufpb.br 

O Programa de Pós-Graduação 
em Física do Departamento de Física 
do CCEN, da UFPB, vem programando 
intensas atividades dentro da “Ad-
vanced School on Quantum Founda-
tions and Open Quantum Systems”, 
que ora se realiza em João Pessoa. 
Nada menos de 48 representantes de 
instituições de Ensino Superior do ex-
terior, a exemplo das Universidades 
do México, de Los Andes, Rússia, Ho-
landa e da University of Amsterdam 
já confirmaram presença e estão che-
gando para o encontro, que acontece 
até o dia 29 deste mês, na Universi-
dade Federal da Paraíba.

tina Figueiredo são unidades 
que monitoram os pacientes, 
quando eles chegam com esses 
sintomas.

Apesar das mortes pela 
gripe A no Sul do país, a es-
pecialista informou que o go-
verno não recomenda fazer 
uma nova vacina agora porque 
na há casos na Paraíba. A re-
comendação é que qualquer 
pessoa com sintomas fortes 
de gripe seja levada para um 
hospital ou posto de saúde 
para ser avaliada, medicada e 
se for o caso, monitorada. Afi-
nal, gripe, segundo Bernadete 
não é para ser tratada em casa, 
mas sim com os profissionais 
da saúde.

A última campanha con-
tra a Influenza foi realizada no 
período de 5 a 30 de maio e 
atingiu 85% da meta. Ou seja, 
a campanha deveria vacinar 
636.595 pessoas mas conse-
guiu vacinar 541.598.

 De acordo com os resul-
tados em todo o Estado, foram 
vacinadas cerca de 92% das 
crianças com menos de dois 
anos, 80% dos idosos com mais 
de 60 anos, 76% das gestantes, 
98% da população indígena 
e 136% dos trabalhadores da 
área de saúde.

Tamiflu
Bernadete esclareceu que 

o medicamento Tamiflu é dis-
tribuído em hospitais e nos 
postos de saúde só para pa-
cientes que apresentam qua-
dro de debilitação avançada da 
gripe. “O medicamento para a 
gripe está disponível em todos 
os serviços de saúde da rede 
SUS e farmácias populares. 

O Hospital Infantil Arlin-
da Marques, em João Pessoa, 
está atendendo uma média de 
300 crianças por dia, o dobro 
do que vinha atendendo an-
tes do período chuvoso na Ca-
pital. Neste período, as viro-
ses mais comuns são alergias, 
resfriados e crises de asma. 
Nestes casos os pediatras re-
comendam que os pais pro-
curem os hospitais logo que 
os primeiros sintomas apa-
recerem. Com a superlotação, 
os médicos estão atendendo 
cerca de 150 crianças por tur-
no no Arlinda Marques.

Com o atendimento du-
plicado, o objetivo do hospital 

é atender primeiramente os 
casos mais graves de urgência 
e emergência, como convulsão, 
desidratação, insuficiência res-
piratória e cirurgias de urgên-
cia. Mas muitos pais continuam 
trazendo as crianças para o hos-
pital com resfriados, doenças de 
pele, diarreias leves e quadros 
de febre inicial, problemas que 
devem e podem perfeitamente 
ser atendidos num PSF, disse 
uma pediatra do hospital.  

As crianças que não cor-
rem risco de morte são atendi-
das após os pacientes que ne-
cessitam de urgência, mas 
nenhum paciente volta para 
casa sem ser atendido.  

Bernadete diz que aos primeiros sinais fortes a pessoa deve procurar um posto de saúde ou hospital

O anúncio feito pelo 
governador Ricardo Cou-
tinho, liberando crédito 
de R$ 2,9 milhões para 
início das obras do Cen-
tro de Oncologia de Pa-
tos neste mês de agosto, 
gerou grande satisfação, 
não apenas para pacien-
tes que são obrigados a 
se deslocarem para ou-
tras regiões em busca dos 
serviços especializados no 
tratamento de câncer, 
como também entre pro-
fissionais de saúde e ges-
tores municipais.

A obra terá um inves-
timento de R$ 7 milhões, 
recursos já previstos no 
orçamento da União. A 
secretária de Saúde do 
município de Santa Tere-
zinha, Izaneide Oliveira, 
lembrou a dificuldade 
dos pacientes portadores 
de câncer do interior pa-
raibano, da peregrinação 
que enfrentam para usu-
fruir do tratamento no 
Hospital Napoleão Lau-
reano, em João Pessoa. 
“Nós que acompanha-
mos esses pacientes sen-
timos o quanto sofrem. 
Além da sensibilidade 

pela doença ainda são 
obrigados a se desloca-
rem nessas estradas. Após 
as sessões de quimiotera-
pia e radioterapia voltam 
bastante debilitados para 
suas casas”, enfatizou 
Izaneide.

Autoestima
O acesso facilitado e 

mais próximo de um ser-
viço de tratamento mais 
próximo de casa será de 
grande reflexo na au-
toestima dos doentes, 
estima Geruza Delfino 
Dantas, presidente do 
Grupo de Voluntárias 
Amigas Viva a Vida. São 
29 pessoas nessa ONG 
que prestam solidarie-
dade espiritual e finan-
ceira a portadores de 
câncer de Patos e muni-
cípios circunvizinhos.

No ano passado a 
entidade identificou 83 
pacientes de Patos em 
tratamento no Hospi-
tal Napoleão Laureano. 
Ela diz que o paciente 
não sofre apenas com os 
efeitos colaterais da me-
dicação: “É um sofrimen-
to que vai bem além da 

agressão da doença, há 
grande angústia nas filas, 
na falta de assistência ou 
de apoio nas localidades 
que fazem o tratamento. 
Por isso estamos felizes e 
crentes dessa importante 
vitória”, acrescentou.

O Centro de Onco-
logia de Patos será cons-
truído em área já reser-
vada na parte interna do 
Hospital Regional Depu-
tado Janduhy Carneiro. 
Todas as recomendações 
do Instituto Nacional 
do Câncer (Inca) estão 
sendo cumpridas pelo 
Governo do Estado, que 
prevê a conclusão da 
obra em seis meses.

Márcia Lúcia de Sou-
za, presidente da Comis-
são Intergestores Regio-
nal (CIR), da 6ª Gerência 
de Saúde, revela que pa-
cientes também come-
moraram a notícia de 
abertura da licitação para 
a construção do Centro. 
“Será o maior prêmio 
para todos esses pacien-
tes. Acredito que tenha-
mos hoje 200 pacientes 
em tratamento na região 
de Patos”, diz ela

José Alves
zavieira2@gmail.com

Geografia: Coordenação pró-tempore
O professor Silval Almeida Passos, do Departamento de Geociências do CCEN, acaba de ser nomeado Coordenador Pró-Tempore do Curso 

de Geografia, em virtude de vacância existente com o término de mandato do atual coordenador. Prof. Almeida ficará no cargo também com a 
finalidade de proceder à eleição para a nova gestão na coordenação do referido curso.
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Chip da mobilidade
Dispositivo ajudará deficiente a andar em 2030 

FOTOS: Divulgação

São Paulo - Em Avatar, filme 
dirigido por James Came-
ron, o ex-fuzileiro Jake Sully 
(interpretado por Sam 
Worthington) é paraplégi-

co. Mas, quando decide participar 
do Programa Avatar, suas conexões 
neurais o conectam a um avatar e 
então o ex-fuzileiro consegue an-
dar. No filme, isso só ocorre quando 
o cérebro de Sully consegue contro-
lar, de forma virtual, o seu avatar no 
belo mundo de Pandora.

No mundo real, apesar de 
muitos estudos científicos sobre 
o tema, ainda não é possível fazer 
uma pessoa com as limitações de 
Jake Sully voltar a andar. Mas cien-
tistas brasileiros estimam que isso 
pode começar a ocorrer em 2030. 
A ideia de pesquisadores do Insti-
tuto de Ciências Matemáticas e de 
Computação (ICMC) da Universi-
dade de São Paulo (USP), campus 
de São Carlos, é que um chip seja 
implantado na parte mais exter-
na do córtex cerebral. Quando for 
ativado, esse dispositivo poderá 
comandar os movimentos de uma 
pessoa com deficiência física por 
meio de um exoesqueleto (espécie 
de esqueleto artificial feito de me-
tais resistentes).

“À medida que um campo mag-
nético mantido fora da cabeça se 
aproximasse desse chip, ele iria se 
energizar e passaria a ler e enviar 
os comandos do cérebro para fora, 
utilizando essa mesma energia”, ex-
plicou em entrevista à Agência Bra-
sil Mario Alexandre Gazziro, profes-
sor do Departamento de Ciência da 
Computação da USP.

O mecanismo está em estudo 
por um grupo de pesquisadores de 
São Carlos, do qual participa Gazzi-
ro. A pesquisa está sendo desenvol-
vida em parceria com a Universida-
de do Sul da Flórida, nos Estados 
Unidos, com a participação do pro-
fessor Stephen Saddow. “Certamen-
te essa é a solução mais promissora 
para fazer com que, por meio de es-
queletos mecânicos ou robotizados, 
paraplégicos e pessoas com outras 

Rio de Janeiro - Quase 46 mi-
lhões de brasileiros têm algum tipo de 
deficiência: mental, motora, visual ou 
auditiva. Esse número corresponde a 
24% da população total do país. Em-
bora 95% das crianças com deficiên-
cia com idades entre 6 e 14 anos este-
jam na escola, patamar bem próximo 
ao verificado entre as pessoas sem ne-
nhuma das deficiências investigadas 
(97%), outros indicadores, como grau 
de instrução e posição no mercado de 
trabalho, revelam uma situação me-
nos favorável dos brasileiros que têm 
algum tipo de deficiência.

A constatação faz parte do Cen-
so Demográfico 2010 – Característi-
cas Gerais da População, Religião e 
Pessoas com Deficiência, divulgado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

De acordo com o levantamento, 
enquanto 61,1% da população de 15 
anos ou mais com deficiência não ti-
nham instrução ou cursaram apenas o 
fundamental incompleto, esse percen-
tual era de 38,2% para as pessoas des-

sa faixa etária que declararam não ter 
nenhuma das deficiências investiga-
das, representando uma diferença de 
22,9 pontos percentuais.

No que se refere ao rendimen-
to, o estudo aponta que 46,4% das 
pessoas ocupadas, com 10 anos ou 
mais de idade, entre os que têm de-
ficiência, ganhavam até um salário 
mínimo ou não tinham rendimento. 
Já entre a população sem qualquer 
deficiência, essa era a realidade de 
37,1%, o que indica uma diferença 
de mais de 9 pontos percentuais en-
tre os dois grupos.

Segundo a coordenadora do 
Comitê do Censo Demográfico do 
IBGE, Andréa Borges, o levantamento 
aponta que para corrigir essas distor-
ções são necessárias políticas públi-
cas mais fortes que incentivem essa 
parcela da população a aumentar seu 
grau de instrução, o que interfere di-
retamente nos níveis de rendimento. 
“Os dados revelam que a maioria das 
pessoas que têm deficiência está con-
centrada em níveis de instrução e de 
rendimento muito baixos. Já existem 
políticas públicas nesse sentido, mas 
elas podem ser melhoradas para que 

haja maior incentivo para que essa 
parcela de brasileiros não pare de 
estudar ao concluir o Ensino Funda-
mental, mas que vá adiante. Enquan-
to 10,4% dos que não têm deficiência 
tem (ensino) superior completo, ape-
nas 6,7% das pessoas com deficiên-
cia estão nesse patamar”, ressaltou.

O levantamento aponta ainda 
que, em 2010, a população ocupa-
da com uma das deficiências inves-
tigadas representava 23,6% (20,3 
milhões) do total ocupado (86,3 
milhões) no país. Além disso, mais 
da metade (53,8%) dos 44 milhões 
de pessoas com deficiência em ida-
de ativa (10 anos ou mais) estava 
desocupada ou não era economica-
mente ativa.

Em relação ao total da popu-
lação desocupada ou não econo-
micamente ativa, que somava 75,6 
milhões em 2010, as pessoas com 
deficiência representavam 31,3%. A 
maioria das pessoas com deficiência 
ocupadas era empregada com cartei-
ra assinada (40,2%), uma diferença 
de 9 pontos percentuais em relação à 
população sem nenhuma das defici-
ências investigadas (49,2%).

Pessoas com deficiência representam 
24% da população brasileira, diz censo

Chip está em estudo por pesquisadores da Universidade de São Carlos

deficiências voltem a andar de 
novo”, disse o professor da USP.

Atualmente, segundo ele, o 
que existe em termos de experi-
mento nesse sentido é a instalação 
de eletrodos no cérebro. “O que se 
faz é colocar o eletrodo dentro do 
cérebro, diretamente, nos experi-
mentos. Não está disponível comer-
cialmente nem [foi] aprovado pela 
Anvisa [Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária]”, lembrou Gazziro.

O novo chip, no entanto, fun-
cionaria de forma semelhante ao 
sistema implantado no personagem 
Neo, do filme Matrix, mas sem o uso 
de um fio. “Imagine que aquela co-
nexão na cabeça que é feita neles 
(personagens do filme) seria feita 
só de se chegar próximo [à cabeça]. 
Esta é a nossa proposta: uma in-
terface em que colocamos um chip 
dentro do cérebro e ‘conversamos’ 
com o chip só de chegarmos próxi-
mo (a ele)”, disse.

Além do chip sem fio, uma 
condição para que um paraplégico 
volte a andar, nessa situação, será o 
desenvolvimento de exoesqueletos. 
“Precisará ter um exoesqueleto, um 
esqueleto (robótico) para movi-
mentar perna e braço. Esse exoes-
queleto teria uma antena, escondi-
da embaixo do cabelo. O chip seria 

colocado em uma região específica 
do córtex. E a pessoa aprenderia 
a usar aquele membro eletrônico. 
Seria como aprender a andar de 
novo”, explicou o professor. Segun-
do Gazziro, a tecnologia de criação 
do exoesqueleto está bem encami-
nhada.

A pesquisa, que será desenvol-
vida no instituto durante três anos, 
pretende focar no desenvolvimento 
de chips sem fio e de baixo consu-
mo. Eles serão feitos com material 
biocompatível, como o carbeto de 
silício, que, segundo a equipe de 
pesquisa coordenada por Saddow, 
tem a propriedade necessária para 
desenvolver uma interface cerebral.

“É um chip especificamente 
desenhado para ser interligado ao 
córtex motor. O que fazemos aqui 
é uma complementação do estudo 
do professor Miguel Nicolelis (que 
pretende construir um exoesquele-
to robótico, comandado diretamen-
te pelo cérebro, para que pessoas 
com paralisia voltem a andar), que 
tem conhecimento das pesquisas 
feitas em São Carlos. O que fazemos 
é propor uma solução para tirar o 
fio que atualmente seria usado em 
uma interface cerebral”, disse o 
professor.

O estudo está dividido em duas 

partes. A primeira aborda a ques-
tão da biocompatibilidade, que 
já foi resolvida pela universidade 
norte-americana. A outra, conside-
rada um gargalo no mundo cientí-
fico, trata da redução do consumo 
de energia pelo chip, o que ficará a 
cargo dos pesquisadores da USP. 

“Em parceria com o pesso-
al do sul da Flórida, estamos de-
senvolvendo novas técnicas para 
baixar o consumo do chip de 
forma que, nos próximos quatro 
ou cinco anos, consigamos ter 
um com pouca energia conseguin-
do funcionar dentro do cérebro”, 
disse o professor.

Depois de desenvolvido, o chip 
de baixo consumo será testado em 
ratos. “Nossa estimativa é que isso 
(implantar o chip em ser humano 
com sucesso) possa vir a se tornar 
corriqueiro no dia a dia em torno de 
2030. O processo de validação para 
humanos leva mais de dez anos. 
Estamos com o plano de terminar 
nossos chips entre 2018 e 2020. A 
partir daí, serão mais dez anos de 
estudos clínicos para poder validar 
para uso comercial”, explicou.

O estudo, denominado Inter-
face Neural Implantável, foi apro-
vado pelo programa Ciência sem 

Fronteiras, do Governo Federal, e 
tem apoio da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(Fapesp). “Atualmente temos R$ 
250 mil, que acabaram de ser apro-
vados. E estamos pleiteando mais 
R$ 2 milhões nos próximos anos. 
Mas, como vamos usar a fábrica de 
chip experimental da Flórida, esses 
R$ 250 mil já vão ser suficientes 
para fazer os primeiros. Não esta-
mos com carência de recursos. Para 
cumprir essa meta para os primei-
ros chips, esse orçamento já cobre. 
Mas estamos pedindo mais orça-
mento para aprimorar e construir 
processos de fabricação industrial 
aqui”, disse Gazziro.

Além de possibilitar que, no 
futuro, pessoas com deficiência 
possam voltar a andar, o projeto 
pretende impulsionar a pesquisa e 
a indústria nacional. “Se esse proje-
to for bem administrado, mantendo 
a propriedade intelectual e fazendo 
a transferência para a indústria, 
ajudará não só as pessoas, mas a 
indústria médica no país. O interes-
sante seria dar incentivo para que 
empresas nacionais, via incuba-
doras, fabricassem esses sistemas, 
podendo gerar renda (para o país)”, 
destacou o professor.

Elaine Patricia Cruz
Da Agência Brasil

Parte mais externa do córtex cerebral vai acolher o circuito integrado

Thais Leitão
Da Agência Brasil

Maiores percentuais estão 
entre pretos e amarelos

Rio de Janeiro - Os maiores per-
centuais de pessoas com deficiência 
foram encontrados entre os brasilei-
ros que se declararam pretos ou ama-
relos. Em cada um desses grupos, 
quase três em cada dez têm algum 
tipo de deficiência, de acordo com o 
Censo Demográfico 2010 – Caracte-
rísticas Gerais da População, Religião 
e Pessoas com Deficiência, divulgado  
pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

De acordo com a coordenadora 
do Comitê do Censo Demográfico do 
IBGE, Andréa Borges, essa situação 
reflete o menor acesso dessa parce-
la da população aos equipamentos 
chamados de facilitadores, como 
óculos, bengalas ou aparelhos au-
ditivos. A definição de pessoas com 
deficiência usada pela pesquisa foi 
baseada na declaração do entrevis-
tado de ter alguma dificuldade ou 
impossibilidade mesmo que faça 
uso desses equipamentos.

“As pessoas que têm menos ren-
dimento acabam tendo menos acesso 
aos facilitadores, capazes de tornar a 
deficiência inexistente ou mais leve”, 

afirmou. Os níveis de rendimento 
mais baixos e as condições de vida 
menos favoráveis também foram 
apontados pela coordenadora do 
IBGE como explicação para o fato de 
a Região Nordeste concentrar os mu-
nicípios com os maiores percentuais 
de população com pelo menos uma 
das deficiências investigadas. Apenas 
no Rio Grande do Norte, 12% de seus 
municípios tinham mais de 35% de 
sua população nessa situação.

Andréa Borges destacou, no en-
tanto, que também foram encontra-
dos municípios com percentuais ele-
vados no Sul e no Sudeste, mas por um 
motivo diferente. 

Nesses casos, a perda das capaci-
dades auditiva, motora ou visual pode 
ser atribuída ao envelhecimento da 
população. De acordo com o levan-
tamento, considerando todo o país, 
quase sete em cada dez idosos (pes-
soas com 65 anos de idade ou mais) 
declararam ter alguma deficiência. Na 
outras faixas etárias, a proporção de 
pessoas com deficiência é bem menor: 
7,5% na faixa até 14 anos e 24,9% na 
que vai de 15 a 64 anos.



Programação cultural
A ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS,  o Unipê e 

a Forma Editorial convidando para programação cultural 
amanhã, às 16h30, na sede da APL, sob a coordenação 
do escritor e imortal Gonzaga Rodrigues.

Haverá lançamento da revista do Unipê pela 
reitora Ana Flávia Pereira e discussão com apresenta-
ção dos autores a partir de considerações de Carlos 
Roberto Oliveira, das obras O Evangelho nos nossos 
dias, de Dom Aldo Pagotto, Crimes que abalaram a 
Paraíba, de Biu Ramos, Rapuzel e outros poemas da 
infância, de Jairo Cezar, A fala do Poder, de Nonato 
Guedes e Guiados pela Justiça, movidas pela Fé, de 
Fátima Bezerra.

FOTO: Dalva Rocha

Amigo de muitos amigos
O CÂNCER  leva mais um dos amigos queridos! Desta 

vez o músico Célio Marinho, ex-integrante do The Gentle-
men, grupo musical de grande sucesso nas décadas de 60 
e 70 e que nos últimos tempos era líder da banda Vitória 
Régia que por muitos anos embalou nossas memoráveis 
festas “1968, o ano que vivemos”.

Celinho era amigo de muitos amigos e deixará para 
sempre em nossos corações e mentes essa lembrança de 
lealdade e amante de boas músicas, principalmente dos 
anos 60. Em seus shows, uma música que não podia faltar 
era “esqueça, ela não te ama, esqueça, ela não te quer...”, 
do velho e sempre novo Roberto Carlos.

Velhos tempos, belos dias!

Grávida no calendário
A TOP MODEL Adriana Lima é a primeira grávida 

a estrelar no famoso Calendário Pirelli.
As imagens publicadas pela Vanity Fair italiana 

mostram um pouco como foi a produção do calendário 
para 2013, clicado pelo fotógrafo Steve McCurry na 
cidade do Rio de Janeiro.

Além de Adriana, que exibe o barrigão, o calen-
dário tem a brasileira Isabeli Fontana, a italiana Elisa 
Sednaoui, a tcheca Petra Nemcova, a africana Liya 
Kebede e a americana Kyleigh Kuhn.

Isabela Zaccara, Zelma Corrêa e Ntinha Zaccara que hoje aniversaria

Nova desembargadora do TJ: juíza Maria das Graças Morais Guedes

FOTO: Dalva Rocha

Reisado de Zabelê
PARA QUEM NÃO SABE,  a cidade de Zabelê, no 

Cariri paraibano, rica em renda renascença, tem um 
calendário de apresentações do Reisado, estimulando 
crianças e adolescentes nas escolas municipais.

O Reisado de Zabelê foi iniciado em 1919 e todos 
os anos ele vem sendo apresentado a cada mês na-
quela cidade, a exemplo de hoje que será na Escola 
Municipal M. B. da Silva.

Flash dedicado

DOIS PREMIADOS  nomes do jornalismo nacional, 
o repórter Mauri König e o fotógrafo Albari Rosa esta-
rão em João Pessoa no próximo dia 31 para participar 
do evento “Infância, Mídia e Direitos Humanos: o papel 
do jornalista na transformação das realidades”.

O evento, que será no Hotel Littoral, na Praia do 
Cabo Branco, é promovido pelo Portal Criança.PB, pela 
Associação Paraibana de Imprensa e pelo Sindicato 
dos Jornalistas da Paraíba, com inscrições gratuitas 
pelo email criancapb@gmail.com.

Médico Manoel Jaime 
Xavier Filhom, Sra. Graça 
Meira, Nitinha Zaccara, 
empresário Iramirton 
Pereira, dentista Julião 
Ferreira da Silva, juiz 
federal Vicente Vanderlei, 
executivo Robinson Koury, 
veterinário Antônio Ro-
berto de Araújo Neves.

FOTO: Goretti Zenaide
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Amigos são aquelas raras 
pessoas que nos pergun-
tam como estamos e que 
depois ficam à espera para 
ouvir a resposta”

“Querer amizade é um 
grande erro. Amizade é 
uma joia gratuita, como as 
joias oferecidas pela arte 
ou pela vida”

ED CUNNINGHAM SIMONE WEIL

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   Ô terrinha de muro baixo! 
Não se pode mais sair vestida nas 
cores verde, vermelho, laranja e a 
turma já vai perguntando se você 
é de fulano ou de sicrano.

   É impressionante como 
se respira política em todos os 
quadrantes desta Paraíba, princi-
palmente em ano de eleições!

Zum Zum Zum
   Será na próxima terça-feira a inauguração da Nutty Bavarian no MAG Shopping. 
A franquia americana traz para João Pessoa as famosas castanhas e amêndoas glaceadas.

   O próximo Café com Moda será no último sábado deste mês, dia 28, no 
Manaíra Shopping. O evento reúne as pessoas que curtem ou são profissionais da 
moda.

    A natureza e o meio ambiente são  temas de quatro exposições que acontecem 
na Estação Cabo Branco: “Natureza Extrema”, de Frans Kracjberg, “Fauna Vegetal”, de 
Cácio Murilo, “Cidades Emersas”, de Serge Hout e “Cenas da Mata Atlântica”, de Claudio 
Almeida.

   A pop star Lady Gaga posou nua para a campanha de lançamento do seu 
primeiro perfume - Fame. Ela aparece rodeada de mini-homens bem ao estilo As 
Viagens de Gulliver.Graça Meira é a aniversariante de hoje

FOTO: Dalva Rocha

Socorro Brito e Stella Barros no restaurante IS Bistô, na cidade de 
Campina Grande

Boa impressão

Mídia e direitos humanos

A CASA DAS ARTES  Visuais, localizada em Manaíra, 
vai promover o curso Intensivo de Fash Dedicado, com o 
professor e fotógrafo Pablo Pinheiro, que virá especial-
mente de Natal-RN, para ministrá-lo.

Será uma semana com encontros diários de três horas, 
a partir da próxima segunda-feira, com direito ao final de 
certificado de conclusão do curso.

Amplia mercado de moda
DEPOIS DO Unipê, que foi pioneiro, e IFPB, agora é a 

vez do Senai instituir curso superior de moda na Paraíba. A 
proposta é de abrir dois cursos, sendo um de Produção de 
Vestuário, em João Pessoa e outro ainda não especificado 
em Campina Grande.

Vão ser cursos de curta duração e que vão funcionar 
ainda neste ano de 2012.

Turismo
A MAIS BRASIL RE-

CEPTIVO está realizando 
desde ontem em São 
Paulo, uma ação conjun-
ta com a Tam Viagens, 
visando treinar agentes 
em como vender melhor o 
Destino Paraíba. A ini-
ciativa é dos executivos 
Isaac Batista e Fernanda 
Schwemann.

A COPIADORA  Pa-
raibana, dos amigos Tota 
e Igor Rezende, está com 
novidades: o Carimbo 
Flash mais baratos que o 
automáticos e que ficam 
prontos em 15 minutos e 
o Adesivo Resinado, que 
o alto relevo com brilho e 
mais sofisticado. 

Vale conferir!

Mulheres
BACANA saber que 

mais uma mulher vai 
compor o quadro de 
desembargadores do 
TJ. Trata-se da juíza 
Maria das Graças Mo-
rais Guedes, que foi 
escolhida pelo critério 
de antiguidade, para 
ocupar a vaga deixada 
pelo desembargador 
Nilo Ramalho.

A sessão foi co-
mandada pelo presi-
dente, desembargador 
Abraham Lincoln e a 
posse da nova desem-
bargadora será no pró-
ximo dia 25.

A REDE NORD  de Hotéis inaugurou uma nova sede 
na Rua Marcionila da Conceição, no Cabo Branco, para 
atendimento financeiro, administrativo e comercial, sob 
o comando de Marcus Abrantes.

O grupo possui quatro hotéis na Capital paraibana: 
o Nord Blue Sunset, Nord Greend Sunset, Nord Ondas 
do Atlântico e Nord Imperial Hotel.

Nova sede



Os servidores federais 
em greves há quase dois 
meses, na Paraíba, interdi-
taram na manhã de ontem 
um trecho da Avenida Epi-
tácio Pessoa, em protesto 
contra a política salarial do 
Governo Federal que até o 
momento não apresentou 
uma proposta considerada 
digna para o fim do movi-
mento. Eles se reuniram 
em frente ao prédio do 
Ministério da Fazenda em 
manifestação que durou 
toda a manhã. 

O ato foi organizado por 
diversas entidades, contando 
ainda com a participação de 
várias centrais sindicais, pro-
fessores e estudantes.  “Que-
remos sair da greve, mas é 
preciso proposta decente”, 
disse Severino dos Ramos, 
presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores no Ensino Su-
perior do Estado da Paraíba – 
Sintespb. Apenas os serviços 
essenciais estão funcionan-
do, dentro do percentual de 
30% conforme estabelece a 
Lei de Greve. 

O movimento conta-
biliza 30 mil servidores de 
braços cruzados em vários 
órgãos federais na Paraíba, 
dentre eles a UFPB, UFCG, In-
cra, Funasa, Anvisa, Receita 
Federal, Ministério da Saúde, 
IFPB (antigo Cefet), e outros. 
Os grevistas acusam a presi-
dente Dilma Rousseff de não 
cumprir os acordos firmados 
nas greves passadas.

No caso da educação, em 
todo o país são 61 institui-
ções de Ensino Superior fe-
chadas. Na Paraíba, a Univer-
sidade Federal foi uma das 
primeiras no Brasil a aderir 
à greve e tem cerca de 40 mil 
alunos sem aulas. Na Univer-
sidade Federal de Campina 
Grande (UFCG) são quase 25 

mil alunos e o comando de 
greve sinalizou que não deve 
aceitar de nenhum modo a 
proposta. A reitoria informou 
que vai esperar o término 
da greve para estudar mu-
danças no calendário letivo, 
mas adiantou que o período 
2012.2 deve se estender pe-
los primeiros meses de 2013.

Na última sexta-feira, dia 
13, o Governo Federal apre-
sentou uma proposta à clas-
se de professores, mas ela 
foi rapidamente recusada. O 
Ministério do Planejamento 
propôs uma redução no nú-
mero dos níveis de carreira 
do professor federal de 17 
para 13 níveis e um reajuste 
que chegaria a 45% em três 
anos para os profissionais 
com dedicação exclusiva.

Hoje, no campus I da 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), em João 
Pessoa, será realizada uma 
assembleia dos professo-
res da instituição para ava-
liar a proposta feita pelo 
Governo Federal para en-
cerrar a greve da categoria.

O protesto ontem ocor-
reu simultaneamente em vá-
rios estados brasileiros e no 
Distrito Federal. Em Brasí-
lia, por exemplo, houve uma 
marcha unificada de todos 
os servidores públicos fe-
derais e o acampamento da 
Federação de Sindicatos de 
Trabalhadores Técnico-Ad-
ministrativos em Instituições 
de Ensino Superior Públicas 
do Brasil (Fasubra), na Es-
planada dos Ministérios, até 
amanhã. 

Desde a greve de 2007, 
entre o Governo e a Fasubra, 
já ocorreram 52 reuniões, 
sendo oito só em 2012, sem 
que algum avanço tenha sido 
possível, conforme assegura-
ram os grevistas. A Fasubra 
disse ao Ministério do Plane-
jamento  que aceitaria 20,8% 
no piso do Plano de Carreira, 
que é resultado da inflação e 
variação do PIB dos últimos 
dois anos, não havendo qual-
quer proposta neste sentido.
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Servidores fazem protesto na Capital
Greve

IPC confirma que bebê 
morreu intoxicado por 
ingestão de cocaína
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Professores da UFPB 
se reúnem hoje para 
avaliar movimento

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Imóveis tombados passam por limpeza
PODA NAS FACHADAS

Imóveis tombados pelo patrimô-
nio público estadual e nacional passa-
ram ontem por uma limpeza externa  
da vegetação rasteira existente em 
sua fachada, o que provocava uma im-
pressão desoladora de quem por ali 
passava em pleno Centro da Capital. 
Uma ação conjunta entre o Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico do 
Estado da Paraíba (Iphaep), Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artistico 
Nacional (Iphan) e Coordenadoria 
do Patrimônio dos Bens Culturais de 
João Pessoa (Copac) levou ao local 
equipes das Secretarias de Meio Am-
biente e de Desenvolvimento Urbano 
(Seman e Sedurb), que realizaram 
a poda das árvores que cresciam na 
parte da frente das edificações.

“Existem outros 10 imóveis que 
carecem desse trabalho e nossa meta 
é que as podas nessas fachadas se-
jam feitas, no sentido de evitar outros 
transtornos”, disse Marco Antônio 
Coutinho, diretor executivo do Ipha-

ep. As edificações que tiveram suas fa-
chadas podadas, na manhã de ontem, 
estão localizadas na Praça Dom Adau-
to, esquina com a Rua Vigário Sarlem 
e Rua Duque de Caxias, entre as Ruas 
Rio Branco e Conselheiro Henrique. 
“São residências com até 300 anos de 
construção”, garantiu Marco Antônio.

A ação, considerada um exemplo 
para a sociedade paraibana e brasi-
leira, marcou o início de uma série 
de atividades que esses órgãos res-
ponsáveis pelos patrimônios públicos 
vão realizar em 86 imóveis que estão 
em estado de risco em João Pessoa. “É 
bom esclarecer que nas edificações 
cuja propriedade é privada, o Estado 
nada pode fazer, pois depende exclu-
sivamente dos seus proprietários. 
90% desses imóveis são particulares, 
outros estão com ações no Ministério 
Público e nove deles estão sob a pro-
teção do município”, afirmou o diretor 
executivo do Iphaep.

O trabalho de podas da vegetação 

nas edificações teve início às 7h. Fo-
ram usados caminhões mulk, peque-
nas motosserras (apropriadas para 
não terem impactos nos imóveis), e 
cordas. A Defesa Civil e o Corpo de 
Bombeiros também estiveram pre-
sentes durante a ação. Na casa de nú-
mero 165, na Rua Duque de Caxias, 
que, segundo Rosângela Toscano, co-
ordenadora do Patrimônio dos Bens 
Culturais de João Pessoa (Copac) per-
tencente a tradicional família D´Ávila 
Lins, o mato circundado na fachada 
da edificação estava causando até “es-
panto” para os transeuntes. A vegeta-
ção foi podada somente no período 
noturno, já que os órgãos preferiram 
o horário devido a não interrupção do 
tráfego de veículo na avenida.

A poda das árvores, que crescem 
nas fachadas dos imóveis do Centro 
Histórico, faz parte de uma série de 
intervenções que serão articuladas, 
até o final do ano, pelos órgãos de pro-
teção patrimonial da Paraíba. (M.L.) A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros participaram da ação

O protesto dos servidores federais, que estão em greve, interditou na manhã de ontem um trecho da Avenida Epitácio Pessoa

FOTOS: Ortillo Antônio



Os paraibanos podem 
contar com  1.063 novas vagas 
de trabalho nesta semana, que 
estão sendo oferecidas pelos 
Sistemas Nacional de Empre-
gos na Paraíba, sendo 481 no 
Sine-PB, 101 no Sine-JP e 481 
no Sine-CG. São vagas em di-
versas áreas e nos três níveis 
de escolaridade. As listas com-
pletas com as oportunidades 
de emprego estão disponíveis 
nas sedes dos órgãos.

No Sine Estadual, o maior 
número de vagas é para pe-
dreiro com experiência, com 
200 postos, carpinteiro de 
obras, 60 vagas e armador de 
ferros, 40. Além destas vagas, 
a relação de empregos do Sine-
-PB contém ainda 30 vagas 
para vendedores pracistas, 10 
vagas para operador de tele-
marketing, 10 para consultor 
de vendas, 10 para empregada 
doméstica e 10 vagas para téc-
nicos em edificações.

Já o Sine de João Pessoa 
tem o maior número de opor-
tunidades para à função de 

IPC confirma que bebê morreu
intoxicado por ingestão de cocaína

José Alves
Zavieira2@gmail.com
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Os pais da criança de nove 
meses vão ser indiciados  
pela prática de homicídio
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A causa mortis da bebê 
de 9 meses, Mariana Lais-
sa Barreto Lucas, foi mesmo 
intoxicação por ingestão de 
cocaína, segundo informa-
ções do Instituto de Polícia 
Científica de João Pessoa. O 
delegado Ramirez de Almeida, 
da Delegacia de Repressão ao 
Entorpecente, disse ontem, 
durante entrevista coletiva no 
auditório da Central de Polícia, 
no Centro da Capital, que os 
pais da criança serão indicia-
dos por homicídio. 

Segundo ele, agora as in-
vestigações é que vão apontar 
se o crime trata-se de homicí-
dio doloso (aquele que tem a 
intenção de matar) ou culposo 
(quando não tem intenção de 
matar).  

Mariana Lucas havia 
sido socorrida no último do-

mingo, dia 8, para o Hospital 
Arlinda Marques, em João 
Pessoa, apresentando qua-
dro de febre e convulsões. 
Ela morava com seus pais no 
bairro de Cruz das Armas, 
localizado na Zona Oeste da 
Capital paraibana. 

A diretora administra-
tiva do hospital, Aline Nery, 
disse que a menina foi enca-
minhada para a unidade de 
saúde por volta das 17h30 e 
desde o registro de entrada, 
ficou inconsciente e teve três 
paradas cardíacas. Na sexta-
-feira, dia 13, a criança não re-
sistiu às complicações e fale-
ceu, após cinco dias internada 
na UTI Pediátrica do Hospital 
Arlinda Marques.

O diretor geral em exer-
cício do Instituto de Polícia 
Científica (IPC) da Paraíba, Is-
rael Aureliano, e o diretor ope-
racional do IML, Flávio Fabres 
explicaram que foram analisa-
das a urina e a secreção gástri-
ca da criança. Os dois exames 
comprovaram que ela havia 
ingerido cocaína. 

Sines oferecem mais
de mil vagas na PB

EMPREGOS

Saiba Mais

Sine-PB - A lista completa com as oportunidades de tra-
balho está disponível na sede do Sine-PB, localizada na rua 
Almeida Barreto, 520, Centro, por trás do Mercado Central, 
em João Pessoa. Os interessados podem comparecer à sede 
do Sine-PB. A instituição funciona no horário das 8h às 17h. 
Os candidatos devem apresentar documentos de identidade, 
CPF e carteira de trabalho. 

Sine-JP - Os candidatos às vagas podem encaminhar cur-
rículo para o e-mail curriculos.sinejp@gmail.com, ou com-
parecer pessoalmente ao Sine-JP, localizado na Rua Cardoso 
Vieira, 85, Varadouro. Nesse segundo caso, é necessário apre-
sentar o currículo e documentos pessoais (RG, CPF, Carteira 
de Trabalho e PIS). O Sine-JP funciona das 8h às 17h, de se-
gunda a sexta-feira, sem intervalo para o almoço.

Sine-CG - Os candidatos interessados devem comparecer 
com documentos pessoais e Carteira de Trabalho ao Sine, em 
Campina Grande, que funciona na Casa da Cidadania, às mar-
gens do Açude Velho. Outras informações podem ser obtidas 
pelos telefones (83) 3310-9411 / 3310-9412 ou pelo e-mail: 
sinecg@gmail.com.

corretor de imóveis. Os inte-
ressados precisam ter Ensino 
Médio completo e seis meses 
de experiência na área. Tam-
bém estão sendo oferecidas 
sete vagas para pedreiro. Des-
sas, quatro são para profis-
sionais com o Ensino Funda-
mental completo e três para o 
Fundamental incompleto.

Esta semana, há 14 ofer-
tas direcionadas para profis-
sionais com o Ensino Superior, 
sendo duas para engenheiro 
civil e uma para as seguintes 
profissões: tecnólogo em edi-
ficações, tecnólogo em Segu-
rança do Trabalho, tecnólogo 
em Construção Civil, tecnólogo 
em gestão da Tecnologia da In-
formação, engenheiro de Segu-
rança do Trabalho, médico do 
Trabalho, coordenador admi-
nistrativo, gerente de logística, 
contador, técnico contábil, pro-
fessor de artes no Ensino Mé-
dio e professor de inglês.

Em Campina Grande, a 
maior oferta do Sine é para 
as funções de pedreiro com 
experiência (200), carpintei-
ro de obras (60) e armador 
de ferros (40).

Na Central de Polícia, o delegado Ramirez Almeida (C) afirmou que as investigações vão apontar se houve homicídio doloso

A construção da nova Central de Po-
lícia Civil de João Pessoa, cujo projeto é 
considerado o mais moderno do Brasil, 
segue em ritmo normal. Cerca de 100 
homens estão trabalhando na constru-
ção do prédio, situado no bairro do Gei-
sel, às margens da BR 101. 

O terreno vai abranger a Delegacia 
Geral de Polícia Civil, a Gerência Exe-
cutiva Metropolitana (GEPCM), todas 
as delegacias especializadas da Capital 
– como Homicídios, Roubos e Furtos e 
Entorpecentes – sala de reunião e ainda 
um Núcleo de Investigação de Pessoas 
Desaparecidas. 

“No momento, está sendo realizada 
a terraplanagem e várias máquinas es-
tão no local. O próximo passo é a funda-
ção”, explicou o secretário da Seguran-
ça e da Defesa Social, Cláudio Lima, que 
acompanha a obra. A previsão é que a 
Nova Central seja entregue à Polícia Ci-
vil em dez meses. 

Há 30 anos a Central de Polícia de 
João Pessoa está instalada no bairro do 
Varadouro, onde funcionam a GEPCM, 
diversas delegacias especializadas e o 
xadrez. “O prédio tem uma estrutura 
comprometida, insalubre para o traba-
lho dos policiais, inadequada para o per-
fil que temos hoje e incapaz de atender 

a população como deveria”, declarou o 
delegado geral de Polícia Civil, Severia-
no Pedro do Nascimento, que comemo-
ra a construção da nova Central. 

Apoio – entidades representativas 
de Polícia Civil da Paraíba já reiteraram 
apoio à construção da Central, junta-
mente com o Instituto de Polícia Cien-
tífica (IPC) e a Academia de Ensino de 
Polícia (AEP), que serão instalados na PB-
008, estrada para Jacarapé. O conjunto 
de obras será possível graças à permuta 
entre o terreno da atual AEP, no bairro 
de Mangabeira, e o terreno no Geisel. A 
permuta foi feita pelo Governo do Esta-
do em 2011.

Na época, as entidades entregaram 
ao governador Ricardo Coutinho uma 
declaração pública nesse sentido e solici-
taram que a aplicação dos recursos fosse 
integralmente na estrutura da Polícia Ci-
vil. Os dirigentes também manifestaram 
o interesse de acompanhar a execução 
das obras, o que foi prontamente acor-
dado com o chefe do Executivo.

Outro pleito das associações e sindi-
catos, já atendido, foi o de que as insta-
lações das atuais AEP e Central de Polí-
cia fossem desativadas só após a entrega 
das novas instalações em plena e total 
funcionalidade.

Obras da nova Central de Polícia
prosseguem em rítmo normal

NA CAPITAL

Na construção do prédio, que fica no conjunto Ernesto Geisel, estão trabalhando 100 homens

Emlur retoma 
a produção 
de vasssouras 
ecológicas

Cagepa realiza 
manutenção em 
estação e bairros
ficam sem água

A Autarquia Especial Mu-
nicipal de Limpeza Urbana 
(Emlur) retomou as atividades 
de sua fábrica de vassouras 
ecológicas. A fábrica foi inaugu-
rada na administração de apoio 
da Emlur, em Mangabeira, em 
junho de 2010, com uma capa-
cidade de produção artesanal 
de até 20 vassouras por dia.

Pouco tempo depois, pas-
sou a funcionar em uma casa 
no Bairro dos Estados, junta-
mente com os grupos de arte e 
cultura da autarquia, onde per-
maneceu instalada até o último 
mês de abril.

Com a necessidade de re-
tornar às instalações originais, 
a produção da fábrica foi sus-
pensa durante dois meses, en-
quanto os equipamentos eram 
transportados para o galpão da 
administração de Mangabeira.

A Companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba (Cagepa) 
dará continuidade hoje ao 
serviço de manutenção, ini-
ciado na última quinta-feira, 
na adutora de 500 milíme-
tros da estação elevatória de 
água tratada de Marés, em 
João Pessoa.

 Para a execução do ser-
viço, a empresa voltará a in-
terromper o abastecimento 
de água, das 8h às 17h, nos 
bairros de Jaguaribe, Centro, 
Varadouro, Ilha do Bispo, Cor-
dão Encarnado, Róger, Baixo 
Róger, Tambiá, Alto do Céu, 
Salinas Ribamar, Porto de 
João Tota e Vem-vém.

 Para outras informa-
ções, a população pode en-
trar em contato com a Ca-
gepa, gratuitamente, pelo 
telefone 115.

FOTOS: Evandro Pereira



Homicídios de crianças e adolescentes
aumentaram 154% entre 2000 e 1012
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Mapa da Violência revelou 
aumento também no número 
de mortos no trânsito

A Paraíba conta com 18 
Sines Estaduais que registra-
ram juntos, de janeiro a junho 
deste ano, 32.985 cadastros de 
pessoas desempregadas. No 
ano passado 47.367 pessoas. 
Dando continuidade à políti-
ca de incentivo ao emprego e 
renda, o Governo do Estado 
inaugurou terça-feira (17), no 
município do Conde, mais uma 
unidade do Sine Estadual.

O vice-governador Rô-
mulo Gouveia, que participou 
da solenidade de inauguração, 
destacou o desenvolvimento 
do Litoral Sul do Estado. “O 
Litoral Sul está em um ótimo 
momento, em pleno desenvol-
vimento. Estamos com condo-
mínios, vários investimentos 
como o binário, o esgotamento 
sanitário, a pavimentação das 
ladeiras e outros. Esse equipa-
mento vem para poder capaci-
tar as pessoas para o fortaleci-
mento do desenvolvimento do 
Litoral Sul”, disse.

O executivo da Sedh, Lau 
Siequeira, também avaliou o 
Litoral Sul e falou sobre a im-
portância do Sine para a re-
gião. “O município do Conde 
está vivendo um momento es-
pecial com a chegada de gran-
des empresas e o Sine vai ter 
uma participação fundamental 
também para todo Litoral Sul, 
que tem um grande potencial 
de desenvolvimento. O Sine 
vai gerar um grande banco 
de dados e as empresas, por 
exemplo, que estiverem se ins-
talando aqui, já vão ter acesso 
aos profissionais cadastrados”, 
explicou.

O programa Empreender 
Paraíba já beneficiou mais de 
5 mil paraibanos durante os 
sete primeiros meses de 2012, 
com investimentos que ultra-
passam R$ 5,5 milhões na eco-
nomia estadual, através das  li-
nhas de crédito destinadas aos 
microempreendedores.

De acordo com o secretá-
rio executivo do Empreender, 
Jadson Xavier, um dos princi-
pais objetivos, para este ano, é 
atender com excelência todas 
as inscrições, a maioria delas 
captadas durante as fases do 
Orçamento Democrático 2012.

“Nossa meta inicial é 
avaliar a organização social 

dos cooperados para pro-
jetar os melhoramentos da 
produção. A fase seguinte 
tem o objetivo de orientar os 
beneficiados sobre a gestão 
dos negócios e também se 
preocupa com a forma de co-
mercialização dos produtos”, 
ressalta Jadson Xavier.

Entre os destaques no 
segmento de Empréstimos Co-
letivo estão a Cooperativa de 
Flores de Pilões e a Cooperati-
va de Produção de Papel da Pa-
raíba (Coopapel), em Campina 
Grande, que juntas receberam 
R$ 570 mil em investimentos 
e já beneficiaram diretamente 
532 famílias.

O número de homicídios 
de crianças e adolescentes 
com idade até 19 anos cres-
ceu 154% na Paraíba entre 
2000 e 2010. De acordo com 
o “Mapa da Violência 2012 
– Crianças e Adolescentes”, 
divulgado ontem pelo Cen-
tro Brasileiro de Estudos La-
tino-Americanos (Cebela), a 
quantidade de mortes pas-
sou de 111, em 2000, para 
282, dez anos depois. 

Com esse resultado, a 
Paraíba foi o sexto Estado 
do país com maior aumento 
no número de homicídios. 
Apesar disso, a posição no 
ranking nacional melhorou. 
Em 2000, a Paraíba era o 16º 
que mais tinha homicídios e, 
em 2010, passou a ser o 13º. 

O Mapa da Violência re-
velou aumento também no 
número de crianças e ado-
lescentes mortos em aciden-
tes de trânsito e em outros 
acidentes envolvendo que-
da, afogamento, eletricida-
de, fogo. Além disso, houve 
crescimento na quantidade 
de suicídios.

De acordo com o estudo, 
entre 2000 e 2010, o número 
de crianças e adolescentes 
mortos em acidentes no trân-

sito cresceu 66,71% (de 66 
para 110), o que deixa a Para-
íba em segundo lugar no Bra-
sil entre os Estados que mais 
aumentaram esse número, 
quando 10 estados tiveram 
esse índice diminuído. 

O Estado, que era o 25º 
em óbitos em acidentes de 
trânsito entre pessoas até 19 
anos, agora é o 19º. No mes-
mo período João Pessoa teve 
um decréscimo de 7,4% (de 
27 para 25).

Na relação dos 100 mu-
nicípios com 20 mil crianças 
e adolescentes ou mais com 
as maiores taxas (em 100 
mil) de mortalidade com 
acidentes de transporte apa-
recem duas cidades da Pa-
raíba. Sousa, em 31º lugar 
(23,6 por 100 mil habitan-
tes) e Campina Grande, em 
57º(19,8 por 100 mil habi-
tantes).

Três décadas
O estudo mostra ainda 

que em 30 anos (entre 1980 
e 2010) aumentou em 346% 
o número de assassinatos de 
crianças e adolescentes até 
os 19 anos, 47% a quantida-
de de suicídio e 14% a quan-
tidade de mortos no trânsito.

Outros acidentes
O Mapa classifica como 

outros acidentes episódios 
de óbito envolvendo queda, 
afogamento, causa mecânica, 
respiração, eletricidade, fogo 
e causas da natureza. Nestes 

casos a Paraíba conseguiu 
diminuir 43,3% o número 
de casos, saindo de 97 para 
55 casos. Em 2000 a Paraíba 
era o 17º Estado no Brasil e o 
5º no Nordeste a mais regis-
trar esse tipo de acidente. Em 
2010 o Estado caiu para 22º 
no país e 8º no Nordeste, um 
dado positivo, já que as mor-
tes diminuíram.

Em relação à Capital, a 
diminuição no número de 
casos foi de 50%, deixando 
João Pessoa com o melhor 
índice do Nordeste, em 9º 
lugar e em 24º lugar no país, 
saindo de 28 e indo para 14 
episódios do tipo. Neste que-
sito a Paraíba não tem ne-
nhuma cidade entre os 100 
municípios que mais regis-
traram casos.

Programa já beneficiou
cinco mil empresários

Valor dos plantões será mantidoempreender pb

saúde em patos

Há 12 anos, a microrregião do Ca-
riri paraibano organizou 20 associações 
que geram renda para 600 pequenos 
produtores rurais. Eles fornecem cerca 
de 500 mil litros de leite de cabra por 
mês somente para o Programa do Leite, 
segundo o IBGE. Com isso, a caprinovi-
nocultura continua forte, mesmo com 
problemas. Para apresentar este cená-
rio e a reeducação ao consumo do pro-
duto, a cidade de Gurjão realizará a 12ª 
Expofeira de Caprinos e Ovinos - Bode 
na Rua, no período de 20 a 22 de julho.

A maior produção de leite de ca-
bra do Brasil se concentra no Cariri e, 
de acordo com o IBGE, fica à frente 
do Rio Grande do Norte, Ceará e Per-
nambuco. O leite é beneficiado em 
São Sebastião do Umbuzeiro, Zabelê, 
Monteiro, Prata, Amparo, Sumé, Gur-
jão e Cabaceiras. Essas oito Unidades 
de Beneficiamento de Leite (UBLs) dis-
tribuem para 31 municípios do territó-
rio. O leite beneficiado, pasteurizado e 
envasado, beneficia aproximadamente 
três mil famílias carentes.

O projeto é apoiado pelo Sebrae 
Paraíba e outras instituições que tra-
balham pela evolução dos agricultores 
familiares, como a Fundação Banco do 
Brasil e o BNDES. Desenvolvem ainda 
ações de fortalecimento da cadeia da 
caprinovinocultura no território, a Uni-
versidade Federal de Campina Grande 

(UFCG) em Patos, Embrapa Caprinos, 
Parque Tecnológico, além de várias 
ONGs.

Conforme o analista técnico do Se-
brae em Monteiro e gestor do projeto 
Aprisco, João Jardelino Neto, atualmen-
te, 80% dos pequenos produtores rurais 
produzem até 20 litros de leite de cabra/
dia. “Isso gera uma renda bruta mensal 
de R$ 750,00 para cada família, já que 
o perfil destes produtores são todos do 
Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pronaf)”, disse.

Ele disse que o Cariri já tem um pa-
drão satisfatório para os produtos deri-
vados do leite. “Participamos de feiras 
e eventos, com degustação e pesquisas 
junto a consumidores e sempre somos 
destaque pela qualidade dos produtos”, 
afirma. Os esforços atualmente são para 
livrar os produtores da dependência das 
compras governamentais.

Mas, para manter a sustentabilida-
de ao Programa do Leite de Cabra, ini-
ciado há três anos, criaram um processo 
de qualificação para os derivados lácte-
os caprinos, como queijos tipo frescal, 
iogurte, achocolatado, leite pasteuriza-
do e o licor de leite de cabra. “Buscamos 
parcerias para beneficiamento e envase 
do leite tipo longa vida, de melhor lo-
gística de distribuição, e uma estrutura 
de beneficiamento de leite em pó”, fa-
lou João Jardelino.

Caprinocultura gera renda para 
600 produtores rurais do Cariri

20 associações

Em 2011, segundo os da-
dos do Mapa da Violência, a Pa-
raíba atendeu, através do SUS, 
1.266 crianças e adolescentes 
vítimas de violência, o que re-
presenta 7,91% dos 16.013 
atendimento deste tipo no Nor-
deste.

De modo geral ele foi o 27º 
neste tipo de atendimento, mas 
se separado por faixa-etária ele 
é o 24ª em atendimento de 1 a 
4 anos, 25º em atendimento de 
5 a 9 anos, 27º em atendimen-
tos de 10 a 14 anos e 16º em 
atendimento de 15 a 19 anos.

O Mapa mostrou que 
em todo o Brasil o aumento 
no número de homicídio foi 
de 346%. Isso faz com que o 
Brasil seja o quarto país onde 
mais se mata pessoas entre 
um e 19 anos. O Brasil tam-
bém é o 12º em óbitos por 
acidente de trânsito, com au-
mento percentual de aciden-
tes de 14,1%. No caso de sui-

cídio, o aumento foi de 47,1%.
Do total de mortos por 

causas não naturais, 43,3% 
das crianças e jovens foram 
assassinados, 27,2% morrem 
em acidentes de transporte e 
19,7% em outros acidentes. 
Essas três causas juntas re-
presentam, mais de 90% do 
total de mortes de crianças e 
adolescentes.

7,91% dos registros do SUS

No país, alta foi de 346%

Quem mais agride

Mãe
Amigo ou conhecido
Pai
Desconhecido
Padrasto
Namorado
Cônjugue
Irmão
Ex-cônjugue
Ex-namorado
Madrasta

Confira o mapa da Violência na Integra no 
endereço www.mapadaviolencia.org.br

Governo 
inaugura nova 
unidade do 
Sine no Conde

O secretário de Saúde 
do Estado, Waldson Dias de 
Souza, esteve em Patos ontem 
visitando o Hospital Regional 
Deputado Janduhy Carneiro, 
acompanhado da diretora da 
casa de saúde, Sílvia Ximenes, 
e do representante da 6ª Ge-
rência Regional de Saúde, José 
Leudo.

Waldson aproveitou a vi-
sita e concedeu uma entrevista 
coletiva à imprensa local onde 
tratou de vários temas que en-
volvem a Saúde do Estado na 
cidade de Patos, a exemplo dos 
plantões no hospital regional. 
Questionado sobre a reivindi-
cação em torno da isonomia 
feita por um grupo de médicos 
que, inclusive, entregaram os 
plantões extras por discorda-

rem dos valores pagos pelo Es-
tado, o secretário foi enfático ao 
dizer que o governo não vai tra-
tar de nenhum tipo de negocia-
ção salarial porque o plantão 
na cidade de Patos é caro para o 
governo. “Eu estou até cansado 
de dizer isso, inclusive irritado 
com essa situação tão hipócrita 
de um grupo seleto de médicos 
que não têm nenhum compro-
misso com a Saúde e ficam se 
apresentando em três, quatros 
escalas de plantões, ganhando 
um valor exageradamente alto, 
e achando que estão correto 
nesse debate. Esse debate pra 
mim tá morto, tá encerrado”, 
disse o secretário.

Sobre a polêmica que en-
volveu essa semana o médico 
Edvan Benevides, do hospital 
regional, que usou a imprensa 
para denunciar o Samu de ne-
gligência pela falta de socorro 

adequado a uma vítima de um 
acidente ocorrido na Serra de 
Santa Luzia, o secretário clas-
sificou de lastimável o ocorri-
do, porém disse que não veio 
a Patos com o intuito de bater 
em nenhuma instituição. Mas 
criticou o atendimento presta-
do pelo SAMU, afirmando que 
ele agiu pessimamente.  

Quanto a chegada de 
médicos de outros estados 
contratados para suprir os 
plantões descobertos, Valdson 
afirmou que o governo irá con-
tratar quantos forem necessá-
rios para garantir o atendimen-
to à população.” A gente precisa 
ter o hospital funcionando a 
todo vapor e não essa discus-
são política que estamos vendo 
aqui. Alguns profissionais estão 
sendo usados politicamente 
para fazer um debate que não é 
verdadeiro”, esclareceu.

Jefferson Saldanha
Sucursal/Patos

Região do Cariri paraibano possui a maior produção de leite de cabra do País, segundo o IBGE
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Pela cidade

Polícia Civil prende acusados de assaltos
NA CADEIA

Paraíba CAMPINA

Denúncia 

A assessoria do candidato a prefeito de Campina 
Grande José Artur Almeida, do PTB, o Artur Bolinha, teria 
flagrado o que seria a entrega de cestas básicas a moradores 
da favela ao lado do ginásio O Meninão. O prefeitável preferiu 
não responsabilizar nenhum adversário. 

Nível das águas 
 

De acordo com 
informações da Agência 
Executiva de Gestão das 
Águas do Estado da Paraíba 
(Aesa), após as últimas chuvas 
o Açude de Boqueirão está 
com um volume equivalente a 
76,1% de toda sua capacidade 
de reserva. Os dados foram 
auferidos e divulgados 
ontem. 

Cenários 

Ainda conforme 
informações da Aesa, no 
momento oito açudes 
estão sangrando em todo o 
Estado. Por outro lado, onze 
reservatórios estão em estado 
de observação, por contarem 
com menos de 20% da 
capacidade, e três estão em 
situação crítica, com índices 
inferiores a 5%. 

l JovENs E ADultos 
Matrícula aberta no turno da noite, para o Ensino Médio 

na Escola Estadual Solon de Lucena, localizada no Centro da 
cidade, por trás da Rodoviária Velha. Jovens e adultos a partir 
dos 18 anos podem concluir o Ensino Médio mais rápido.  
Para tanto basta se matricular em uma das três séries, na 
modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos, semestre 
2012.2, no período de 16 a 20 de julho. Maiores informações 
pelo telefone 3341 0243. 

l sErvIços 
A STTP comunicou que a interdição em vias de acesso 

ao Conjunto Severino Cabral, atende a uma solicitação da 
Secretaria de Obras do município, que está executando serviços 
de recuperação de pavimento na Rua Isolda Barros Torquato, 
no trecho em frente à Funasa, ocasionando assim alteração 
nas rotas de transporte coletivo das linhas 245A, 245 B, 263 A, 
263 B, 202, 222, 066 e 660 (cerca de 38 ônibus) que transitam 
naquela artéria, nos dois sentidos de tráfego diariamente. 

l DEsvIos 
A gerência de transportes da STTP informa ainda, que 

todas essas linhas estão sendo desviadas com tráfego nos dois 
sentidos pelas ruas Sérgio Almeida e Avenida Canal até que a 
obra seja concluída, ficando sem atendimento quatro paradas 
de ônibus localizadas na Rua Isolda Barros Torquato. 

referência 
 

Um bebê de um mês 
de idade deu entrada na 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) infantil do Hospital 
de Trauma de Campina 
Grande na tarde de ontem 
após ser transferido em 
uma UTI Móvel do Estado 
de Pernambuco. A criança 
apresenta um quadro de 
pneumonia grave e se 
encontra entubada com 
ventilação mecânica há três 
dias. Segundo a assessoria 
de imprensa do hospital, o 
bebê é oriundo do município 
de Panelas (PE) e estava 
internado no Hospital 
Regional do Agreste, em 
Caruaru. É a terceira vez este 
ano que o hospital recebe 
pacientes transferidos de 
outros estados. 

Doação 
Uma unidade móvel de coleta de sangue estará funcionando 

na Praça da Bandeira na próxima sexta-feira, dia 20. De acordo com 
o Hemocentro, os estoques de sangue na unidade estão, mais uma 
vez, baixos. Cerca de dez coletas móveis são realizadas todos os 
meses em Campina.  

vai além 
A professora Eneida Agra Maracajá, secretária de Cultura do 

município, disse ontem que a 37ª edição do Festival de Inverno de 
Campina Grande não vai apenas prestar mais uma homenagem ao 
Rei do Baião, Luiz Gonzaga, que faria 100 anos em dezembro. Ela 
promete mais. 

Diferencial 
“Vamos apresentar um auto que não vai apenas mostrar a 

discografia do Rei do Baião, mas para juntar à poesia, a teatralidade, 
a dança, a religiosidade do povo nordestino, que foram cantados e 
decantados por Luiz Gonzaga”, afirmou Eneida. O Festival começa 
no próximo dia 23. 

Faltou apoio 
 

Dirigentes do Banco 
do Brasil estiveram com o 
reitor da UFCG, Thompson 
Mariz, para pedir apoio nas 
ações de segurança para 
agência situada no campus 
de Campina Grande, 
assaltada pela segunda 
vez em pouco mais de 30 
dias. Thompson revelou 
que, há cerca de cinco 
anos, foi apresentado pela 
Prefeitura Universitária 
um projeto de 
monitoramento do campus 
- com câmaras específicas 
para o setor bancário, e 
guaritas eletrônicas -, e 
que fora “ridicularizado 
e prontamente 
rejeitado pelas direções 
das instituições 
bancárias”. 

Kalyenne Antero
Especial para A União

Emerson Hotcheuder dos San-
tos e Pablo Flewber Ferreira 
de Lima foram presos ontem 

A Polícia Civil de Cam-
pina Grande apresentou 
através de imagens dois 
membros e o líder da qua-
drilha responsável ao assal-
to das agências bancárias 
na Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG) 
no bairro de Bodocongó. A 
“Operação Zelo” resultou na 
prisão dos dois jovens e a 
apreensão de arma, muni-
ções e uma pequena quan-
tidade de maconha.

Emerson Hotcheuder 
dos Santos (21) e Pablo 
Flewber Ferreira de Lima 
(19) foram presos e encami-
nhados para a carceragem da 
Central de Polícia de Cam-
pina Grande. A Delegacia de 
Roubos e Furtos (DRF) reve-
lou detalhes de como foi feita 
a prisão da dupla.

O modus operandi, co-
nhecido também pelo modo 
de operação, era aplicado 
em conjunto. Dois assaltan-
tes entravam no interior da 
agência desarmados para 
que a porta de segurança 
não alarmasse e levantasse 
suspeitas, enquanto os seus 
comparsas ficavam arma-
dos nas proximidades dos 
caixas eletrônicos. A dupla 
iniciava uma luta corporal 
com os vigilantes enquanto 

os outros sacavam as armas 
ameaçando os vigias de ati-
rar ‘estilhaçando’ os vidros.  
Após desarmarem os segu-
ranças, a agência era inva-
dida sendo captado todo o 
dinheiro e em seguida, cada 
membro da quadrilha se-
guia um destino diferencia-
do. Toda a ação duraria em 
torno de 5 a 8 minutos.

De acordo com o dele-
gado Henry Fábio, titular 
da Delegacia de Roubos e 
Furtos, o líder da quadrilha 
nomeado por Silvanio Sales 
dos Santos ou ‘Nego Zelo’, 
é conhecido na Paraíba e 
no Estado de Pernambuco, 
possuindo mandado de pri-
são expedido pela Justiça de 
PE. ‘Nego Zelo’ encontra-se 

foragido e estaria morando 
em uma residência localiza-
da no beco ‘S’ no bairro do 
Monte Santo n º 27, onde 
eram feitas as reuniões da 
quadrilha. Conforme infor-
mações da dupla fornecida 
à Polícia, ‘Zelo’ tinha a inten-
ção de formar uma quadri-
lha em Campina.

Foi confirmada sua par-
ticipação nos quatro assal-
tos ocorridos: a unidade do 
Banco do Brasil na cidade de 
Queimadas (25/05), o Banco 
do Brasil na UFCG (12/06), e 
Caixa Econômica Federal e o 
Banco do Brasil, situados na 
UFCG (12/07). 

A dupla presa confessou 
sua atuação no assalto ao 
Banco do Brasil na UFCG, no 

dia 12 de junho. A Delegacia 
informou de antemão que 
aguardará as pessoas que 
estariam presentes no banco 
na última segunda-feira na 
tentativa de confirmar a pre-
sença ou não dos mesmos no 
último crime. Até o momento, 
sete indivíduos estão envolvi-
dos na ação, onde quatro são 
foragidos do Estado de PE. 

“Contamos com a cola-
boração da população, no 
sentido de indicar quem se-
riam os outros comparsas 
ou até a localidade aonde 
venham se encontrar. Quem 
tiver informações, nos co-
munique através do núme-
ro 197 para assim, darmos 
andamento na ação”, disse o 
delegado titular. 

Os trabalhadores de Cajazeiras 
contemplados com o Bolsa Estiagem 
estão recebendo a primeira parcela 
do programa. No município, são cer-
ca de 1.300 cadastrados pela Emater 
aptos a receber o benefício. O coor-
denador da Emater local, Edílson Pe-
reira de Almeida, disse que o paga-
mento está sendo feito na agência da 
Caixa Econômica para as pessoas que 
têm Cartão Cidadão ou Cartão Bolsa 
com terminal número um. Quem não 
tem nenhum desses documentos re-
cebe numa folha.

Criado pelo Governo Federal 
para socorrer as famílias vítimas da 

Bolsa Estiagem paga primeira parcela

Festival de 
Inverno será no 
Severino Cabral 
em Campina

O Mini Teatro Paulo Pon-
tes, localizado nas dependên-
cias do Teatro Municipal Se-
verino Cabral, foi palco para o 
lançamento do XXXVII Festival 
de Inverno de Campina Gran-
de. O evento que será exibido 
durante os dias 23 a 31 de ju-
lho contará com a participação 
de pelo menos 500 artistas, 
exibindo teatro, dança, música 
e muita cultura popular.

As atrações, nacionais 
como também internacionais, 
passarão pelos palcos do Te-
atro Municipal Severino Ca-
bral, Teatro do SESC Centro, 
Praça da Bandeira, Presídio 
do Serrotão e nas ruas da Ve-
nâncio Neiva onde será insta-
lado o coreto das artes.

A Mostra Nacional de Te-
atro possui dez espetáculos, 
sendo três em teatro infantil, 
dois em teatro de rua, cinco 
espetáculos contemporâne-
os e adultos; um workshop e 
duas oficinas, um painel (bate-
-papo).  Serão mais de 60 artis-
tas que participarão levando a 
arte cênica, aos locais. 

O Ballet Carmen Roche, 
companhia de dança espa-
nhola, será uma das grandes 
atrações da abertura do Fes-
tival de Inverno. O espetá-
culo “Danzar La Danza” será 
apresentado na próxima se-
gunda-feira (23), às 21h, no 
Teatro Municipal Severino 
Cabral. Conforme a assesso-
ria de imprensa do evento, 
a programação sofrerá algu-
mas alterações e será divul-
gada até o final da semana.

O parcelamento do ICMS 
(Imposto Sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mer-
cadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interes-
tadual, Intermunicipal e de Co-
municação) referente ao mês 
de julho, vai beneficiar mais de 
500 comerciantes da cidade 
de Campina Grande que estão 
participando da promoção “Li-
quida Campina 2012”.

O decreto que autoriza o 
parcelamento, assinado pelo 
governador Ricardo Couti-
nho, foi publicado no Diário 

Oficial desta quarta-feira, dia 
18, e será destinado a todos 
os empresários cadastrados 
na liquidação, que está sendo 
promovida pela Câmara dos 
Dirigentes Lojistas (CDL), en-
tre os dias 11 e 22 de julho.  

De acordo com a gerente 
geral da CDL Campina Grande, 
Vera Lúcia, o parcelamento do 
imposto também irá benefi-
ciar os consumidores paraiba-
nos, pois a medida incentiva 
os proprietários dos estabele-
cimentos a ampliarem os des-
contos sobre os produtos.

“A medida é uma forma 
de esquentar ainda mais o co-
mércio local, já que a diminui-
ção de gastos que favorece os 
empresários quase sempre é 
repassada através de melho-
res preços para os consumi-
dores.”, avaliou a gerente.  

O imposto a ser pago no 
mês de julho poderá agora 
ser dividido em duas vezes, 
junto à Secretaria de Estado 
da Receita, com os venci-
mentos da primeira parcela 
até o dia 15 de agosto e da 
segunda até 15 de setembro.

Parcelamento do ICMS vai 
beneficiar 500 comerciantes

IMPosto

Os policiais da Delegacia de Roubos e Furtos apreenderam uma arma durante a operação

FOTOS: Gustavo Almeida

Sucursal de Cajazeiras
auniaocz@gmail.com

seca no Nordeste, o programa paga 
um valor de R$ 400,00 (quatrocentos 
reais), divididos em cinco parcelas de 
R$ 80,00 (oitenta reais). As pessoas 
inscritas, segundo Edílson Pereira, 
tiveram seus dados cruzados no ca-
dastro dos programas sociais do go-
verno. “O programa tem critérios que 
são observados”, destacou.

Para receber o Bolsa Estiagem, ci-
dadão tem que residir em município 
em situação de emergência ou estado 
de calamidade pública reconhecido 
pelo Governo Federal; ser agricultor 
familiar; possuir renda mensal média 
de até 2 (dois) salários mínimos; es-
tar cadastrado no Cadúnico (Cadastro 
Único) para Programas Sociais do Go-
verno Federal, além de não ser bene-
ficiado do Garantia Safra.



Municípios recebem R$ 14 milhões
parcela do fpm

´Previsão da Famup é de 
queda de 13% em relação 
ao valor total de junho

Priscylla Meira
priscyllameira@gmail.com
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ministro pede rigor 
na apuração sobre a 
morte de agente da pf
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As contas da prefeitura de 
Santa Rita foram bloqueadas 
ontem pelo Tribunal de Contas 
do Estado (TCE). O motivo foi a 
ausência de remessa da folha 
de pagamento dos balancetes 
mensais, que deve ser feita 
regularmente até trinta dias 
após o final de cada mês, como 
determina a Constituição. As 
contas serão liberadas tão logo 
o gestor se regularize junto ao 
Tribunal.

Durante reunião do Pleno 
do TCE, o conselheiro Antônio 
Nominando Diniz fez a obser-
vação da falta dos balancetes 
da prefeitura. Seguindo a le-
gislação vigente, foi solicitado 
o bloqueio das contas. Para o 
conselheiro a  medida é uma 
forma de fazer com que pre-
feitos e vereadores apresen-
tem suas contas, garantindo o 

princípio da transparência. “O 
objetivo não é punir a socieda-
de, mas obrigar os gestores a 
prestarem contas”, explica.

A medida impede a pre-
feitura de movimentar suas 
contas bancárias por meio de 
cheque ou qualquer outro do-
cumento hábil, sendo permiti-
da apenas a realização de de-
pósitos ou aplicação financeira 
que preserve o poder aquisiti-
vo dos recursos. As prestações 
de contas deverão ser feita via 
eletrônica, pelo programa Sa-
gres, disponível no site do TCE. 
Só então, a prefeitura terá as 
contas desbloqueadas.

Contas de Serra Grande
O Pleno do Tribunal de 

Contas do Estado  reprovou 
ontem as contas da Prefeitura 
Municipal de Serra Grande, da 

gestão de 2009, tendo como 
prefeito João Bosco Cavalcanti. 
Além da reprovação, o Pleno do 
TCE aplicou duas multas de R$ 
4.150,00 ao gestor por razões 
distintas e imputou a dívida de 
R$ 311.927,76 equivalentes a 
10% do débito da prefeitura na 
referida gestão.

O processo foi relatado 
pelo Conselheiro Fábio Túlio 
Filgueiras e sua decisão foi 
acompanhada pela unanimi-
dade dos conselheiros e pela 
representante do Ministério 
Público.

A defesa tentou argu-
mentar que os documentos 
comprobatórios dos débitos 
haviam sido roubados, mas 
o boletim de ocorrência feito 
pela edilidade tem data poste-
rior à auditoria realizada nas 
contas do município.

As Prefeituras de Ta-
peroá e Livramento foram 
notificadas pelo Ministério 
Público da Paraíba (MPPB) 
para sanar irregularidades 
no tocante ao funcionamento 
do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu).

 O promotor de Justiça 
de Taperoá, Leonardo Cunha 
Lima de Oliveira, notificou 
os prefeitos dos dois muni-
cípios e os gestores das pas-
tas de Saúde. “Tomamos co-

nhecimento sobre algumas 
irregularidades no serviço, 
como falta de equipamentos 
nas ambulâncias e proble-
mas nos macacões utilizados 
pelas equipes que fazem os 
atendimentos”, observou. As 
informações foram forneci-
das pela Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária (Agevi-
sa), após inspeção realizada 
a pedido do próprio Ministé-
rio Público.

O promotor explicou 

que a solicitação feita à 
Agevisa foi uma medida de 
acompanhamento, porque, 
a devida instalação do Samu 
nas duas cidades só acon-
teceu após a instauração de 
procedimento preparatório 
por parte da promotoria 
– no ano passado. “Corria-
-se o risco dos municípios 
perderem as ambulâncias”, 
contou, acrescentando que o 
devido serviço foi implanta-
do já em 2012.

agenda dos candidatos

O candidato não infor-
mou as atividades do dia.

antonio radical 
(pSTU)

O candidato concede 
entrevista à imprensa às 13h. 
Às 17h30, realiza caminhada na 
comunidade Laranjeiras. Logo 
após, Cícero realiza reunião 
política no bairro.  Às 20h, vai 
ao Esplanada e, em seguida, 
realiza mais uma reunião polí-
tica no Muçumagro. Às 21h20, 
participa de reunião política no 
Valentina I.

Às 6h, a candidata re-
aliza adesivagem e panfleta-
gem em frente ao Mercado 
de Mangabeira. Às 12h, conce-
de entrevista à impensa e às 
14h, participa do evento Os 
Direitos dos Portadores de 
Patologias Crônicas, no Sesc. 
Às 18h, adesivagem e panfle-
tagem em frente à Sudema. 
Às 22, entrevista.

O candidato visita o Dis-
trito Mecânico pela manhã e, 
à tarde, concede entrevista à 
imprensa. Às 18 horas, inaugu-
ra comitê central de campa-
nha, localizado na Avenida Ruy 
Carneiro.

Participa da assembleia 
dos professores da Universi-
dade Federal da Paraíba pela 
manhã. À tarde, participa de 
reunião com o juiz da Propa-
ganda de Rua, do TRE, Eduar-
do Soares, e, à noite, estará 
na assembleia dos trabalha-
dores dos Correios.

O candidato petista rea-
liza adesivagem e panfletagem 
a partir das 6 horas, no sinal 
da Vasco da Gama, em Jagua-
ribe. Às 13h30, ele participa do 
evento Direito das Crianças e 
Adultos com Câncer, no Sesc, 
Centro da Capital, e encerra o 
dia com caminhada pelas ruas 
do Centro, com concentração 
na Praça Rio Branco.

Pela manhã, o candidato 
participa de atividades com 
movimentos sociais no Centro 
da cidade. Ao meio-dia, con-
cede entrevista à imprensa e 
à tarde, visita moradores do 
bairro Cidade Verde, em Man-
gabeira.

cícero lucena 
(pSdB)

estelizabel 
Bezerra (pSB)

José maranhão 
(pmdB)

lourdes Sarmento 
(pco)

luciano cartaxo 
(pT) 

renan palmeira 
(pSol)

MP notifica prefeitos por conta 
de irregularidades no Samu

Prefeitura de Santa Rita tem 
contas bloqueadas pelo TCE

Aprovado nome 
de Ronaldo 
para Centro 
de Convenções

Anderson Urtiga disse que os prefeitos precisarão apertar os cintos para pagar as despesas

A Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação (CCJ) 
da Assembleia Legislativa 
da Paraíba aprovou por una-
nimidade projeto de lei do 
deputado Francisco de Assis 
Quintans (Democratas), que 
propõe o nome “Governador 
Poeta Ronaldo Cunha Lima” 
para o Centro de Convenções, 
que está sendo construído 
pelo Governo do Estado, às 
margens da PB-008, em João 
Pessoa.

 A comissão apreciou e 
votou 44 matérias. A pauta 
era formada por 21 vetos do 
Governo do Estado e 23 Pro-
jetos de Leis Ordinárias.

O projeto do deputado 
Assis Quintans, apresenta-
do no último dia 11, deve ser 
apreciado em plenário na 
próxima quarta-feira, dia 25. 
De acordo com o autor, é pre-
ciso que haja celeridade na 
votação, pois a obra deve ser 
entregue no dia 5 de agosto. 
Quintans disse ainda que a 
ideia de homenagear o ex-
-governador Ronaldo Cunha 
Lima já foi absorvida pelos 36 
parlamentares da ALPB, sen-
do assim difícil a não aprova-

As prefeituras dos 223 
municípios paraibanos vão 
receber amanhã R$ 14,3 mi-
lhões referentes ao segundo 
decêndio do Fundo de Partici-
pação dos Municípios (FPM). 
O valor corresponde a menos 
da metade do valor repassado 
no mesmo período do último 
mês, quando os municípios 
receberam R$ 35,9 milhões.

De acordo com o secre-
tário executivo da Federação 
das Associações de Muni-
cípios da Paraíba (Famup), 
Anderson Urtiga, a queda de 
60% não deve se repetir no 
fechamento dos três decên-
dios de julho, comparados 
ao último mês, mas os pre-
feitos paraibanos deverão 
apertar os cintos no orça-
mento para tentar pagar as 
despesas este mês.

“Ainda não temos o valor 
do terceiro repasse de julho, 
mas a previsão é que feche-
mos o mês com uma queda 
geral de 13% em relação ao 
mês de junho, quando os 
municípios paraibanos rece-
beram R$ 145 milhões. Essa 
derrocada deve ser sentida 
em todo o Estado, já que a 
maioria dos gestores depen-
de exclusivamente do FPM 
para pagar as despesas dos 
municípios”, alertou.

O primeiro repasse de 
julho, depositado no últi-
mo dia 10, foi de R$ 52,6 
milhões, valor 23% menor 
que o repassado no início 
de junho, que foi de R$ 68,4 
milhões.  Apesar das quedas 

consecutivas, a previsão é 
que no próximo mês o valor 
do repasse do FPM tenha um 
aumento. 

“A expectativa é de um 
crescimento de 14% em re-
lação ao mês de julho, mas, 
esse acréscimo não com-
pensa os prejuízos que es-
tão sendo provocados com 
a queda este mês”, destacou 
Anderson Urtiga.

A queda vertiginosa dos 
repasses do FPM pode ser 
explicada pela desoneração 
do Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI) e 
pela restituição do Imposto 
de Renda (IR), que podem 
estender o curso decrescen-
te do valor repassado aos 
municípios. O presidente da 
Confederação Nacional dos 
Municípios, Paulo Ziulkoski, 
também pediu a atenção e 
prudência dos gestores para 
o controle dos gastos.

“O IPI e o Imposto de 
Renda vão ter uma estimati-
va menor nos próximos me-
ses, já que o governo liberou 
um lote maior de restituição 
de IR e desonerou o IPI de 
alguns produtos. Como eles 
compõem o fundo, é conse-
quência que sua queda seja 
refletida diretamente no 
FPM”, afirmou o líder muni-
cipalista.

Em todo o Brasil, o re-
passe do FPM referente ao 
2º decêndio do mês é de R$ 
444,2 milhões, já desconta-
dos a retenção do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissio-
nais da Educação (Fundeb). 
O valor teve um crescimen-
to de 4,2% em relação ao 
mesmo período de 2011, de 
acordo com o levantamento 
da CNM.

O Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE-
-PB) deve julgar hoje o pe-
dido de tropas federais para 
garantir a segurança no dia 
da eleição no município de 
Campina Grande. Caso o re-
querimento seja aprovado, 
ainda será necessário enca-
minhar ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) que julgará a 
solicitação.

Essa não é a primeira 
vez que são solicitadas tro-
pas federais para a cidade de 

Campina. Nas últimas elei-
ções, em 2010, o Exército foi 
enviado para garantir a se-
gurança e evitar confrontos 
entre eleitores, correligioná-
rios e candidatos.

De acordo com o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), exis-
tem 387.643 habitantes em 
Campina Grande e, destes, 
280.207 são eleitores e de-
vem eleger o prefeito e os 
vereadores no dia 7 de ou-
tubro.   

TRE-PB deve julgar 
hoje pedido de tropas

SeGUraNÇa em campINa 

Cássio defende 
Constituinte 
para implantar 
reformas no país

A ausência de reformas 
que possibilitem o Brasil 
se tornar mais competiti-
vo diminui a perspectiva de 
crescimento da economia do 
país. A opinião é do senador 
Cássio Cunha Lima (PSDB), 
que se disse preocupado com 
a situação.

Cássio defendeu que o 
Congresso Nacional se reúna 
e faça uma espécie de Assem-
bleia Nacional Constituinte 
apenas para promover as re-
formas que o país necessita. 
“Temos que urgentemente 
iniciar uma ampla reforma 
tributária e fiscal, a reforma 
política e a repactuação fede-
rativa”. Para ele, as medidas 
tomadas nos momentos de 
crise não passam apenas de 
paliativos insuficientes para 
resolver as questões.



Ricardo Marcelo assume o PEN
novo partido

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 19 de julho de 2012

GEraL

Presidente da Assembleia 
disse que não estava sendo 
ouvido no ninho tucano

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com
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Edmilson confirma ricardo 
Marcelo para o Senado
Na coluna de ontem foi dito aqui que o deputado 

Ricardo Marcelo estava deixando o PSDB para criar 
o Partido Ecológico Nacional (PEN) e pavimentar a 
sua candidatura ao Senado Federal em 2014. Ontem, 
durante uma entrevista coletiva dos novos deputados 
do PEN paraibano, o deputado Edmilson Soares 
confirmou que Ricardo Marcelo é o candidato da 
legenda ao Senado em 2014.

Durante a entrevista coletiva, concedida em um 
hotel de João Pessoa, o próprio Ricardo Marcelo evitou 
falar sobre o assunto para não legislar em causa própria. 
Quando Marcelo terminou de responder a pergunta deste 
colunista, o deputado Edmilson Soares pediu o microfone 
ao presidente da AL e foi enfático: 

“O presidente não quer falar para não legislar em 
causa própria, mas o nosso candidato ao Senado em 2014 
é ele. O nosso nome para o Senado é Ricardo Marcelo”, 
disse Edmilson. 

Ricardo Marcelo deixou o PSDB afirmando que 
não era ouvido para nada no partido. Na verdade, essa é 
apenas uma desculpa elegante para não se atritar com 
o senador Cícero Lucena, que vinha presidindo a sigla 
tucana na Paraíba e passou o comando para o deputado 
federal Ruy Carneiro. 

O deputado Ricardo Marcelo vem trabalhando em 
silêncio para se credenciar como candidato ao Senado 
em 2014, mas não tinha certeza se o PSDB lhe daria a 
legenda. Com o projeto pronto e definido na cabeça, o 
deputado não tinha certeza na legenda no PSDB e por isso 
encontrou a solução mais simples. 

Ele acabou entrando em um partido novo, evita 
processo por infidelidade por parte da direção do PSDB 
e ainda comandará uma legenda forte na Paraíba, que já 
conta com oito deputados estaduais e tem condições de 
crescer daqui para a frente. 

Não é de hoje que o deputado Ricardo Marcelo 
alimenta o projeto de ser candidato ao Senado. Tanto que 
conseguiu antecipar sua reeleição para a presidência da 
Assembleia Legislativa e vai comandar a casa até o mês de 
fevereiro de 2015. 

Habilidoso na política, ele conseguiu pacificar o 
Poder Legislativo e unir os 35 deputados em torno da sua 
administração. Tudo isso faz parte do seu projeto de alçar 
voos maiores na política da Paraíba.

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Mais um para o pEn

O deputado João Gonçalves é o nono parlamentar a anunciar que 
se filiar ao PEN. Na verdade, João assinou a ficha de filiação na tarde 
de ontem juntamente com os outros parlamentares. João queria ser 
o comandante do PEN no Estado, mas Ricardo Marcelo ofereceu uma 
estrutura maior à direção nacional dos ecologistas. Para compensar a 
perda, João deverá ganhar a liderança do partido na Assembleia. 

É grande a PENdenga nos outros partidos.

O DEM sai no prejuízo

O DEM é o partido que teve os maiores prejuízos políticos com a 
criação do PEN na Paraíba. De saída, o DEM perdeu os deputados José 
Aldemir e Branco Mendes, mas o deputado Assis Quintans também deverá 
entrar para a nova legenda. Ontem, Quintans estava na coletiva que Ricardo 
Marcelo concedeu em um dos hotéis de João Pessoa. 

O PEN chegou feito um trator na Paraíba.

Dinheiro para a mineração

O Governo do Estado, por meio do projeto Cooperar, está liberando 
mais de R$ 1, 5 milhão para projetos produtivos de apoio a seis 
cooperativas de mineração nos municípios de Frei Martinho, Nova Palmeira, 
Várzea, Junco do Seridó, Picuí e Pedra Lavrada.  Os convênios foram 
assinados na tarde desta terça-feira (17) e começam a ser liberados para 
as contas das cooperativas a partir de sexta-feira (20).

No início da tarde, o governador Ricardo Coutinho recebeu, na Granja 
Santana, representantes das cooperativas de mineração Cooperjunco 
(Junco do Seridó), Coopermineral (Frei Martinho), Coomipel (Pedra Lavrada), 
Coogarimpo (Nova Palmeira), 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 Controladoria Geral do Estado, 
Luzemar Martins.

O prefeito Buba Germano anda empolgado com esse projeto.

Alegando incompatibi-
lidade de pensamento e se 
queixando de que não esta-
va sendo ouvido no PSDB, 
o presidente da Assembleia 
Legislativa, Ricardo Marce-
lo, confirmou ontem a sua e 
também as filiações de mais 
sete deputados estaduais pa-
raibanos ao Partido Ecológi-
co Nacional (PEN).

Em entrevista concedi-
da pela manhã no auditório 
do Hotel Verde Green, em 
Manaíra, Ricardo Marcelo 
confirmou que também res-
ponderá pela presidência 
do partido no Estado. O vice 
será o deputado Janduhy 
Carneiro; o vice-presidente 
da Assembleia, Edmilson So-
ares, ficará como secretário; 
José Aldemir, como tesourei-
ro; e o primeiro secretário da 
Assembleia, Branco Mendes, 
como delegado.

Os outros parlamenta-
res que também assinaram a 
ficha foram Toinho do Sopão, 
que vai organizar e presidir 
a Executiva Municipal, e os 
deputados Aníbal Marcolino 
e Mikika Leitão, que deixam 
o PSL presidido pelo deputa-
do Tião Gomes com justifica-

Ricardo Marcelo anunciou ontem a filiação ao PEN, que recebeu também outros sete deputados

tivas idênticas às de Ricardo 
Marcelo.

Na mesma entrevista, 
o presidente da Assembleia 
anunciou que o nome do 
líder da bancada do novo 
partido será anunciado na 
próxima semana, que cada 
deputado votará de acordo 
com sua consciência em rela-
ção ao Governo do Estado e 
que o mesmo se dará com re-
lação às eleições municipais.

“O partido será extre-
mamente democrático com 
cada um, mantendo a posi-
ção que já vinha exercendo 
na Assembleia”, afirmou Ri-
cardo Marcelo, ao comple-

tar que também não podia 
estabelecer orientação sobre 
candidatos a prefeito por-
que, quando o processo de 
criação do partido foi defla-
grado, as eleições municipais 
já estavam nas ruas e os de-
putados já tinham seus can-
didatos.

Ele revelou que o pro-
jeto dos fundadores do par-
tido na Paraíba é fazer com 
que, nas eleições de 2014, 
o PEN já possa contar com 
representações em todos os 
223 municípios do Estado. 
Descartou, por enquanto, 
que no bojo desse projeto de 
novo partido, esteja assenta-

da uma eventual candidatura 
sua ao Senado.

“Minha preocupação no 
momento é presidir a As-
sembleia e se alguma coisa 
nesse sentido vier a aconte-
cer é para depois de 2013”, 
afirmou Ricardo Marcelo, 
ao salientar que a novida-
de do partido não altera em 
nada a sua postura no co-
mando do Poder Legislativo 
do Estado.

“Vou manter a posição 
de magistrado. Não estou 
para defender ninguém. Meu 
compromisso é defender o 
Poder Legislativo”, afirmou o 
presidente da Assembleia.

Apesar das presenças 
do líder Hervázio Bezerra 
(PSDB) e de alguns outros de-
putados da base aliada, a so-
lenidade de criação do Parti-
do Ecológico Nacional, ontem 
de manhã, no Verde Green, 
terminou virando mesmo foi 
uma reunião das oposições 
ao Governo do Estado.

“Se eu sair do PMDB,  
não como em casa porque 
meu pai não deixa”, brincou, 
logo na chegada, o deputado 
Raniery Paulino (PMDB), ao 
ser perguntado se também 
iria se filiar ao PEN. Filho 
do peemedebista histórico 
e ex-governador Roberto 
Paulino, Raniery fez ques-
tão de explicar que seu caso 
era somente de solidarieda-
de aos colegas que estavam 
mudando de agremiação.

Com a mesma justifi-
cativa na ponta da língua e 
proporcionando a formação 
de uma mesa que quase fi-
cou com mais gente do que 
o auditório, por lá também 

estiveram André Gadelha, 
que também é do PMDB, e 
líder da bancada das opo-
sições; Vituriano de Abreu 
e Arnaldo Monteiro (ambos 
do PSC); Caio Roberto (PR); 
Gervásio Maia (PMDB); e, 
falando muito e até influen-
ciando em perguntas de 
radialista, o deputado Tró-
colly Junior (PSD).

Os deputados João 
Henrique (DEM), Eva Gou-
veia (PTB), Genival Matias 
(PT do B), Jutahy Menezes 
(PRB) e João Gonçalves 
também apareceram e, este 
último anunciava, inclusive, 
que até as 23 horas de on-
tem ainda podia optar tam-
bém pela filiação ao novo 
partido.

“Vai depender de al-
gumas conversas que vou 
manter durante o dia com 
dirigentes e lideranças do 
meu partido, especialmen-
te com o senador Cássio 
Cunha Lima”, condicionou 
Gonçalves.

Oposicionistas se encontram

Vituriano entrega parecer até amanhã
EMpréStiMo da caGEpa

O deputado estadual Vi-
turiano de Abreu (PSC) disse 
ontem no Hotel Verde Green 
que amanhã vai entregar o 
seu parecer sobre o pedido 
de empréstimo da Cagepa ao 
presidente da Comissão de 
Orçamento da Assembleia 
Legislativa, Gervásio Maia  
(PMDB), e que a votação em 
plenário pode ocorrer na pró-
xima quarta-feira.

“Meu compromisso é 
apresentar o parecer. Data de 
votação é tarefa do presiden-
te da Comissão, do Colegiado 

de Líderes e, principalmente 
da Mesa”, afirmou o deputa-
do, ao ponderar que, passan-
do pela comissão, não tem 
porque mais demorar.

Também em entrevista, 
o líder das oposições, André 
Gadelha (PMDB), afirmou 
que, além do empréstimo, 
todas as demais matérias já 
estão com um cronograma 
de votação para o segundo 
semestre.

Ele contou que toda 
quarta-feira será realizado 
um esforço concentrado para 

votação de matérias no ple-
nário e que as terças-feiras 
serão destinadas às reuniões 
das comissões. “As sessões 
especiais e as audiências 
públicas acontecerão nas 
segundas, quintas e sextas-
-feiras, disse.

André explicou que isso 
ficou definido na reunião dos 
líderes realizada terça-feira, 
ocasião em que o pleito elei-
toral também esteve na pau-
ta de discussão. “Para evitar 
problemas e para orientar 
deputados, assessores e fun-

cionários, a Assembleia vai 
distribuir uma cartilha com 
informações sobre o que é 
permitido e o que não é per-
mitido no período eleitoral”, 
afirmou.

 O colegiado de líderes 
é formado por ele e pelos 
deputados Gervásio Filho 
(PMDB), Guilherme Almei-
da (PSC), Anísio Maia (PT), 
Antônio Mineral (PSDB), 
Janduhy Carneiro (PPS), Léa 
Toscano (PSB) e João Henri-
que (DEM) e Hervázio Bezer-
ra (líder do governo).

Já que são novatos 
e já que o movimento 
ecológico ainda é muito 
novo, poucos deputados 
agora filiados ao PEN 
conseguiam ficar à von-
tade quando eram pro-
vocados a falar sobre a 
linha ideológico do parti-
do. Entre eles, o próprio 
presidente Ricardo Mar-
celo que, em determina-
do momento, transferiu 
a palavra para o deputa-
do Janduhy Carneiro.

Presidente da Co-
missão de Constituição 
e Justiça da Assembleia 
e sobrinho neto de Ruy 
Carneiro, Janduhy expli-
cou que o Partido Eco-
lógico Nacional nasce  
com uma linha ideoló-
gica parecida com a do 
Partido Verde, no geral, 
em defesa da preserva-
ção da natureza e, no 
aspecto político-admi-

nistrativo, plenamente 
voltado para o desen-
volvimento sustentável.

Provocado a traduzir 
isso para o contexto de 
ser situação ou oposição 
ao Governo do Estado, 
Janduhy explicou que 
essa é uma situação que 
vai depender de cada um. 
“Eu, no meu caso, vou 
continuar atuando do 
mesmo jeito que vinha 
atuando quando era do 
PPS”, garantiu Janduhy.

Ele fez questão de 
ser mais claro e disse que 
como integrante de um 
partido, qualquer parla-
mentar precisa conhecer 
e fazer a defesa da linha 
programática de sua le-
genda, mas, individual-
mente, cada um tem o 
seu caráter e a sua mo-
ral. “Isso não é coisa de 
partido. Isso é pessoal”, 
concluiu.

“Cada um com sua ideologia”



MORTE DE AGENTE DA PF 

Policial que atuou na 
Operação Monte Carlo foi 
executado  na terça-feira

Ministro quer investigação rigorosa

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTa-feIra, 19 de julho de 2012
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Brasília - O ministro da 
Justiça, José Eduardo Car-
dozo, disse ontem que pe-
diu à Polícia Federal (PF) 
rigor na apuração do as-
sassinato do agente Wilton 
Tapajós Macedo, ocorrido 
na última terça-feira (17). 
Cardozo disse que antes da 
apuração dos fatos é preci-
pitado relacionar o crime à 
participação do agente em 
operações da PF.

Wilton Tapajós atuou 
na Operação Monte Carlo 
que investigou um esquema 
de jogos ilegais em Goiás, 
comandado pelo empresá-
rio Carlos Augusto Ramos, o 
Carlinhos Cachoeira, preso 
em Brasília desde fevereiro.

“Não vou afirmar nem 
que há indícios nem que 
não há [da relação do cri-
me e com a participação 
do agente em operações] 
porque qualquer afirmação 
neste momento seria abso-
lutamente leviana. Estamos 
tentando elucidar esse as-
sassinato”, disse. “Vamos 
aprofundar as investigações 
e, a partir do que for apura-
do, tomar as providências”, 
completou o ministro após 
participar de evento no Mi-
nistério da Justiça.

O agente da Polícia Fe-
deral Wilton Tapajós Ma-
cedo foi morto com dois 

Yara Aquino
Da Agência Brasil

tiros na cabeça na tarde de 
ontem, no Cemitério Campo 
da Esperança, em Brasília, 
quando visitava o túmulo 
dos pais. A Polícia Civil fez 
uma perícia no local nesta 
manhã.

A Federação Nacional 
dos Policiais Federais divul-
gou nota em que lamenta a 
morte do agente e diz acre-
ditar que as investigações 
conduzidas pela Polícia 
Civil do Distrito Federal e 
pela Polícia Federal apon-
tarão os responsáveis pelo 
crime. Na nota, a federação 
também avalia que neste 
momento é precipitado in-
dicar o que possa ter moti-
vado o assassinato.

Brasília – O ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardozo, disse que não 
há motivação política nas investiga-
ções feitas pela Polícia Federal (PF) 
ao rebater críticas do PSDB de que a 
instituição estaria atuando para pre-
judicar o governador de Goiás, Mar-
coni Perillo, nas investigações sobre 
o esquema do empresário Carlos Au-
gusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira.

“A atuação da PF é uma atuação 
republicana, não há cores políticas 
nas investigações, não há cores ideo-
lógicas. Há apuração de fatos, iden-
tificando-se a possibilidade de ocor-

rência de delitos a PF atua como deve 
atuar. Portanto, podem ficar absolu-
tamente tranquilos, aqui não se per-
segue um governador, um deputado, 
um senador, pode ser do PSDB, do PT, 
da base governista ou da oposição”, 
disse após participar de cerimônia no 
Ministério da Justiça.

Na edição desta semana, a revis-
ta Época traz reportagem segundo 
a qual investigações da Polícia Fe-
deral comprovam a ligação entre o 
esquema de Carlinhos Cachoeira e o 
governador Marconi Perillo. Terça-
-feira, o presidente do PSDB, depu-

tado Sérgio Guerra (PE), classificou 
de fraudulentas todas as acusações 
feitas contra Perillo.

O governador é alvo de denún-
cias de ligação com Carlinhos Cacho-
eira, investigado por uma Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito 
(CPMI) por suspeita de chefiar um 
esquema de jogos ilegais na região 
Centro-Oeste. Cardozo disse ainda 
que a crítica do PSDB é “totalmente 
descabida”. “Talvez vindo de pes-
soas que querem fazer uma defesa 
política numa investigação que não 
tem nada de política”, completou.

Cardozo afirma que não há “cores políticas”

O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, disse que é precipitado ainda relacionar crime com operações da PF. O agente assassinado trabalhou no caso Cachoeira

FOtO: Wilson Dias/ABr

Brasília - O senador 
Vital do Rêgo (PMDB-PB), 
presidente da Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito 
do Cachoeira, rebateu ontem 
as acusações de que a comis-
são tenha direcionamento 
político voltado para atacar 
o governador de Goiás, Mar-
coni Perillo. O parlamentar 
também apresentou balan-
ço dos trabalhos realizados 
pelo colegiado no primeiro 
semestre.

Na última terça-feira, o 
presidente do PSDB, deputa-
do Sérgio Guerra (PE), disse 
que a CPMI se transformou 
em um tribunal de exceção, 
e acusou o relator, deputado 
Odair Cunha (PT-MG), de mu-
dar o foco das investigações 
para tentar atingir Perillo e 
o PSDB, além de desviar as 
atenções do julgamento do 
mensalão.

“Não há direcionamen-
to no trabalho. Respondo 
pela presidência e ela tem 
agido de forma reta, isenta 
e não tem recebido nenhum 
tipo de ataque. Os ataques 
(do PSDB) são políticos e 
respeitamos as decisões po-
líticas”, argumentou Vital, 
que defendeu as medidas 
adotadas pelo relator.

“O plano de trabalho 
tem sido cumprido fielmen-
te pelo relator, com absoluta 
isenção. Ele é atacado num 
contexto em que a geografia 
política do fato determinado 
se impõe. É fato que a orga-

nização criminosa se desen-
volveu no estado de Goiás e o 
núcleo é no estado de Goiás”, 
disse o senador.

Vital do Rêgo fez um 
balanço dos trabalhos da co-
missão e garantiu que, após 
o recesso parlamentar, have-
rá reuniões do colegiado em 
todas as terças-feiras pela 
manhã e quartas-feiras à tar-
de, no mês de agosto. Segun-
do ele, na volta do recesso, a 
comissão dará prioridade à 
convocação de pessoas que 
estejam dispostas a falar.

Perguntado sobre as 
convocações do ex-dono da 
Delta Construções, o empre-
sário Fernando Cavendish; 
do ex-diretor do Departa-
mento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes 
(Dnit), Luiz Antonio Pagot; e 
da reconvocação de Marconi 
Perillo, Vital do Rêgo disse 
que todos os requerimentos 
têm o mesmo peso e que ca-
berá ao plenário decidir.

“Todos os requerimen-
tos são dados e tratados 
da mesma forma, não tem 
requerimento prioritário. 
Começamos a preparar o 
calendário de agosto e o 
calendário será divulgado 
na próxima semana. Posso 
adiantar que está marcada 
reunião administrativa para 
o dia 15 de agosto”.

Segundo consta do ba-
lanço da comissão, foram 
chamadas 24 pessoas para 
serem ouvidas, sendo que 
nove prestaram depoimentos 
integrais, duas parciais e ou-
tras 13 não se manifestaram. 

Vitalzinho: “CPI tem 
agido de forma isenta”

Brasília – Os 68.544 
vereadores que serão elei-
tos no dia 7 de outubro 
por cerca de 140 milhões 
de eleitores em 5.568 mu-
nicípios terão a tarefa de 
fiscalizar as prefeituras 
municipais, além de criar 
e modificar leis restritas às 
cidades. Cabe a eles verifi-
car, por exemplo, como o 
dinheiro público é aplica-
do e criar ou alterar o pla-
no diretor de ocupação 
urbana de sua cidade.

Podem se candidatar 
a vereador os maiores de 
18 anos que tenham título 
de eleitor há mais de um 
ano no município onde 
pretendem disputar o car-
go e sejam filiados a um 
partido político há mais de 
um ano das eleições.

Apesar de estar defi-
nido em lei quem pode se 
candidatar qual é a missão 
dos eleitos, especialistas 
ouvidos pela Agência Bra-
sil afirmam que a função 
do vereador está desvir-
tuada por pelo menos 
dois motivos. O primeiro 
está no fato de muitas 
prefeituras cooptarem os 
vereadores por meio da 
distribuição de cargos na 

administra-
ção local e 
do uso do 
dinheiro pú-
blico. O se-
gundo fator, 
relacionado 
e influen-
ciado pelo 
primeiro, é a 
falta de cul-
tura política 
do eleitora-
do, que não 
acompanha 
o trabalho 
dos vereado-
res depois de empossados.

“A função das Câ-
maras de Vereadores foi 
esvaziada. Os vereadores 
não cumprem seu papel, 
não fiscalizam. Quem le-
gisla, de fato, é o (Poder) 
Executivo. (As prefeitu-
ras) não têm importância 
nenhuma para o eleitor”, 
critica Cláudio Abra-
mo, do site Transparên-
cia Brasil. “Os prefeitos 
'compram' suas bases por 
meio da distribuição de 
cargos”, lamenta.

O cientista político 
Fábio Wanderley dos Reis, 
professor emérito da Uni-
versidade Federal de Mi-
nas Gerais tende a concor-
dar com Abramo. “Não 
tem nada que aconteça 

de rele-
vante (nas 
C â m a r a s 
de Verea-
dores). O 
poder foi 
posto de 
lado e de-
pois joga-
do fora”, 
disse Wan-
derley, ao 
comentar 
que ve-
readores 
“se ocu-
pam mais 

em mudar nome de rua” 
ou escolher pessoas para 
prestar homenagem em 
sessões especiais.

O advogado Walter 
Costa Porto, ex-ministro 
do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) e historiador 
especializado em eleições 
no Brasil, porém, tem vi-
são mais positiva dos ve-
readores e diz que eles 
participam da adminis-
tração municipal. Costa 
Porto reconhece, porém, 
que o sistema de vota-
ção proporcional dentro 
de coligações partidárias 
cria uma disfunção grave. 
“O eleitor não sabe para 
onde vai seu voto. Nin-
guém conhece as listas 
partidárias. Vota em um 

candidato a vereador e 
elege outro.”

A representação local 
– câmaras dos Vereado-
res – é o sistema eleitoral 
mais antigo do Brasil. Se-
gundo Walter Costa Por-
to, a primeira eleição para 
os “conselhos da câmara” 
ocorreu em 1.535 vilas no 
interior do que hoje é o 
estado de São Paulo.

Para ele, apesar da 
antiguidade, o sistema 
eleitoral, associado ao 
desinteresse e desconhe-
cimento dos eleitores, 
“faz da democracia no 
Brasil um simulacro (imi-
tação)”. O problema se 
agrava com a impunidade 
concedida pelos próprios 
eleitores. “Falta educação 
cívica. Ninguém é punido 
pelo voto”, diz o advoga-
do, ao salientar que é co-
mum os eleitores esque-
cerem para quem foi seu 
voto para vereador.

“O grau de politiza-
ção é muito baixo. Muitos 
eleitores votam por obri-
gação” e “há uma crise de 
confiança no Legislativo”, 
afirma Carlos Eduardo 
Meirelles Matheus, líder 
do Comitê de Opinião Pú-
blica da Associação Brasi-
leira de Empresas de Pes-
quisas.

Especialistas dizem que função de 
câmaras municipais está esvaziada

ATRIBUIÇÕES DO PARLAMENTO

“Os vereadores 
não cumprem 
seu papel, 
não fiscalizam. 
Quem legisla, 
de fato, é 
o Poder 
Executivo”

Ivan Richard
Da Agência Brasil

Gilberto Costa
Da Agência Brasil



Um atentado ocorrido 
ontem contra a sede da Segu-
rança Nacional na Capital da 
Síria, Damasco, matou qua-
tro oficiais do alto escalão do 
país, que enfrenta um grave 
conflito civil desde março do 
ano passado. Os mortos são o 
ministro da Defesa da Síria, ge-
neral Daoud Abdelah Rajha, o 
cunhado do presidente Bashar 
al Assad, Assef Shawkat (que 
era vice da pasta), o general 
Hassan Turkmeni, chefe da 
célula de crise criada para 
combater a rebelião síria, e o 
ministro do Interior do país, 
Mohammad Ibrahim al-Shaar. 
As informações são da televi-
são estatal do país. 

O canal de televisão infor-
mou que uma “bomba terro-
rista” foi detonada no prédio 
durante um encontro de minis-
tros e autoridades de defesa, 
ferindo diversas pessoas. 

O Exército da Síria com-
prometeu-se a perseguir os 
autores do atentado para eli-
miná-los e “limpar a pátria de 
maldade”, de acordo com co-
municado lido na rede de tele-
visão oficial após a confirmação 
da morte de Rajha e Shawkat.

Ativistas em Damasco dis-
seram por telefone que a Guar-
da Republicana da Síria isolou 
o hospital Shami, na Capital, en-
quanto ambulâncias levavam 
vítimas do local da explosão.  
Fontes da segurança afirma-
ram à agência AFP que vários 
feridos foram levados para o 
hospital. A BBC informou que, 
após as mortes, novas explo-
sões foram ouvidas próximo 
ao quartel-general que guarda 
o palácio presidencial sírio. 

Segundo o blog da TV Al Jaze-
era, a força aérea síria estaria 
atacando o bairro de Alhager 
Alaswad, em Damasco.

 Bashar al Assad já no-
meou o chefe do Estado-Maior, 
Fahd al-Freij, como novo minis-
tro da Defesa. Segundo ONGs 
que atuam na Síria, cerca de 
100 pessoas morreram - entre 
rebeldes, civis e militares - em 
confrontos travados em várias 
regiões do país.

 Iniciada em março de 
2011, a revolta popular, vio-
lentamente reprimida pelo 
regime, degenerou em conflito 
armado entre soldados e re-
beldes. Mais de 17 mil pessoas 
morreram no país em 16 me-
ses. O Comitê Internacional da 
Cruz Vermelha (CICV) conside-
rou, na última segunda-feira, 
que os combates na Síria confi-
guram uma situação de guerra 
civil.  As vítimas de ontem são 
os primeiros altos dirigentes 
do regime sírio que morrem 
desde o começo da revolta con-
tra o regime de Assad.

Autoria
A autoria do atentado foi 

reivindicada, inicialmente, por 
dois grupos. Em sua página no 
Facebook, o grupo rebelde sírio 
Liwa Al-Islam assumiu respon-
sabilidade pelo ataque, segun-
do a agência Reuters. De acordo 
com agências, o autor do aten-
tado foi um homem-bomba 
suicida, que trabalhava como 
guarda-costas para pessoas do 
círculo restrito de Assad. 

Já o Exército Livre Sírio 
(ELS), de oposição ao regime 
de Bashar al Assad, inicialmen-
te culpou o governo pela explo-
são de ontem. Posteriormente, 
o grupo reivindicou a autoria 
do atentado e disse que foi uma 
bomba plantada no local, e não 
um atentado terrorista.

Atentado mata quatro oficiais 
do alto escalão do regime sírio

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba -  QUINTA-FEIRA, 19 de julho de 2012

MUNDO

O Exército da Síria prometeu 
perseguir os autores do 
atentado para eliminá-los
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A comunidade internacional 
aproveitou os ataques para cobrar 
ações mais enérgicas contra a Síria. 
Secretário de Defesa dos EUA, Leon 
Panetta, disse ontem à Reuters que 
a situação na Síria aparenta “estar 
ficando fora de controle”, e aler-
tou que o regime será responsabili-
zado pela segurança de suas armas 
químicas. 

O secretário de Defesa dos EUA 
também cobrou da comunidade in-
ternacional “máxima pressão (ao 
presidente Bashar al-Assad) para 
fazer o que é certo, recuar e permi-
tir uma transição pacífica”. 

O governo americano anun-

ciou nova rodada de sanções contra 
membros do governo sírio, segun-
do a CNN. Não foram especificadas 
quais serão as medidas tomadas. 

Peter Wittig, embaixador ale-
mão para a ONU e membro do Con-
selho de Segurança da organização, 
disse esperar que os ataques de on-
tem levem a Rússia e a China a “se 
envolver em significantes negocia-
ções para a resolução que pusemos 
à mesa”.  

No Brasil, o porta-voz do Itama-
raty, Tovar Nunes, expressou pre-
ocupação com a atual situação na 
Síria. “Estamos preocupados com a 
proporção que a violência está ocu-

pando [na Síria]. É uma situação ina-
ceitável”, disse à Agência Brasil.

O ministro das Relações Exte-
riores espanhol, José Manuel Gar-
cía-Margallo, afirmou que o regime 
sírio de Bashar al Assad se transfor-
mou em “uma ameaça para toda a 
região e a paz mundial”.

García-Margallo está em Mos-
cou acompanhando o rei da Espa-
nha em sua visita oficial à Rússia. O 
chanceler acrescentou que “é abso-
lutamente urgente uma resolução 
das Nações Unidas com base no 
capítulo 7, concretamente o artigo 
41”, que contempla a aplicação de 
sanções internacionais.

Comunidade internacional cobra ações enérgicas

Los Angeles (Reuters) 
- Um número menor de pes-
soas infectadas pelo HIV no 
mundo está morrendo, uma 
vez que mais pessoas obtêm 
acesso às drogas antirre-
trovirais, especialmente na 
África subsaariana, informou 
ontem o programa de Aids 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU).

A ONU estima que cer-
ca de 34 milhões de pessoas 
vivam com o vírus da imu-
nodeficiência humana (HIV), 
causador da Aids. Em um re-
latório divulgado antes do en-
contro anual da Sociedade In-
ternacional da Aids de 2012, 
programado para a semana 
que vem em Washington, a or-
ganização informou que o nú-
mero de mortes relacionadas 
à Aids caiu para 1,7 milhão no 
ano passado - abaixo do pico 
de 2,3 milhões em 2005 e de 
1,8 milhão em 2010.

O declínio foi provoca-
do por um acesso maior aos 
medicamentos que ajudam 
as pessoas a conviver com a 
doença. Estima-se que 8 mi-
lhões de pessoas em países 
de renda baixa e média rece-
bam atualmente drogas an-

tirretrovirais. A meta da ONU 
é elevar esse número para 15 
milhões de pessoas até 2015.

“Uma das mensagens 
chave que eu acredito que 
sairá dessa conferência é a 
de otimismo e esperança de 
que conseguiremos chegar 
à meta dos 15 milhões até 
2015”, disse o médico Got-
tfried Hirnschall, diretor 
do Departamento de HIV 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), durante um 
briefing para a imprensa 
em Genbra.

Paul De Lay, diretor-exe-
cutivo adjunto da Unaids, 

afirmou que o progresso ge-
ral no tratamento da doença 
pode ser ameaçado por um 
surto de infecção em grupos 
menores de pacientes, in-
cluindo na Europa do Leste e 
nos Estados Unidos.

“Estamos observando 
uma epidemia que durará 
outros 40 ou 50 anos para 
chegar ao que consideramos 
o menor número possível de 
infecções”, afirmou De Lay.

“Isso nos lembra de que 
a prevenção deve ser sus-
tentada, da mesma forma 
como falamos de tratamen-
to sustentado. Até termos 
uma vacina, isso ainda terá 
de ser parte dos programas 
de saúde de todos os países”, 
afirmou ele.

As autoridades de saúde 
pública estão considerando 
um uso mais amplo dos me-
dicamentos para o HIV em 
pessoas que não estão infec-
tadas com o vírus, mas têm 
um alto risco de contraí-lo. 
Nesta semana, os regulado-
res de saúde norte-america-
nos aprovaram pela primeira 
vez o uso da droga Truvada, 
da Gilead Sciences Inc’s, para 
prevenir o HIV.

Mortes por Aids caem no mundo 
após melhora de acesso a remédios

relatóriO Da ONU Suprema Corte 
diz que Lugo não
pode concorrer
à presidência

O ex-presidente do Pa-
raguai Fernando Lugo pode 
se candidatar a senador nas 
próximas eleições, estando 
impossibilitado de concor-
rer à presidência do país, 
assegurou o presidente da 
Corte Suprema de Justiça, 
Víctor Núñez, após se reunir 
com uma delegação de par-
lamentares da União Euro-
peia (UE).

Uma missão de oito re-
presentantes do bloco eu-
ropeu está realizando uma 
série de entrevistas com au-
toridades do país a respeito 
da destituição de Lugo no 
final de junho.

Segundo a Constituição 
paraguaia, os ex-presidentes 
podem exercer como sena-
dores vitalícios, sem direito 
a voto nas sessões do Sena-
do. Núñez, no entanto, ex-
plicou que Lugo não pode 
ocupar o cargo por conta 
de seu impeachment, “mas 
pode ser senador ativo” caso 
se eleja.

Lugo disse na semana 
passada que se os movimen-
tos sociais pedirem, ele pen-
sará em voltar a se candida-
tar a presidente. 

A ONU estima 
que cerca de 
34 milhões de 
pessoas vivam 
atualmente 
com o vírus 
que provoca a 
doença

A polícia trabalha em frente à sede da Segurança Nacional de Damasco, onde o atentado matou o ministro da Defesa e outras autoridades

FOtO: Divulgação

Os sul-africanos come-
moraram ontem o aniver-
sário de 94 anos de Nelson 
Mandela com bolos gigan-
tes, cantorias em massa de 
“Parabéns a Você” e 67 mi-
nutos de boas ações, uma 
para cada ano de luta do lí-
der anti-Apartheid contra o 
governo de minoria branca.

Mas, além dos tributos 
para o primeiro presidente 
negro da África do Sul, o dia 
revelou a disputa inconve-
niente entre empresas, po-
líticos e instituições de cari-
dade por uma fatia da glória 
de “Madiba”, o nome do clã 
pelo qual ele é carinhosa-
mente conhecido.

O Congresso Nacional 
Africano (CNA) divulgou 
um louvor de 1.450 pala-
vras ao seu ex-líder totêmi-
co, exortando as 50 milhões 
de pessoas do país a “conti-
nuar a construir a África do 
Sul dos sonhos de Madiba”.

No entanto, apenas se-
mana passada, a heroína 
anti-Apartheid e ex-mulher 
de Mandela Winnie Madi-
kizela-Mandela estava acu-
sando o CNA em uma carta 
que vazou de “tratamento 

pobre” da família e de que-
rer mencioná-los somente 
“quando temos de ser usa-
dos para alguma pauta”.

Os “67 minutos” de ca-
ridade pelo Dia de Mandela 
também reabriram velhas 
feridas em meio a críticas 
de que esse é meramente 
um veículo para os bran-
cos e a nova elite rica negra 
amenizar a culpa de estar 
no topo do que continua 
a ser uma das sociedades 
mais desiguais, mesmo 18 
anos após o fim do Apar-
theid.

Liderando a acusação 
estava Luther Lebelo, che-
fe de um braço do CNA em 
Johanesburgo, que escreveu 
um artigo no jornal Sowe-
tan sugerindo que o dia era 
sobre “pequenas atividades 
de caridade cosméticas” 
que só serviam para perpe-
tuar as divisões de classe.

O Centro de Memória 
Nelson Mandela, conheci-
do guardião oficial da sua 
imagem, revidou no mes-
mo jornal, com particular 
exceção à referência de Le-
belo à “chamada Fundação 
Mandela”.

Mandela é homenageado 
ao completar 94 anos

ÁFriCa DO SUl
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Fluminense recebe o 
Bahia hoje no Estádio 
Engenhão, no Rio

Otávio, natural de João 
Pessoa, foi revelado 
pelo Cabo Branco

Paraibano, sim senhor!
nOva EstREla dO intER-Rs

Ao jogar ontem à noi-
te contra o Atlético-MG pela 
Série A do Campeonato Bra-
sileiro de 2012, o paraiba-
no Otávio Edmilson da Silva 
Monteiro, 17 anos, conhecido 
como “Otavinho” vestiu pela 
segunda vez a camisa do In-
ternacional de Porto Alegre 
como jogador profissional. 
A primeira, na estreia, acon-
teceu no último domingo 
diante do Santos-SP, quando 
a partida acabou em 0x0.

“Um sonho realizado, afi-
nal, não é fácil sair do bairro 
de Jaguaribe, em João Pessoa, 
atravessar fronteiras e ser 
uma das atrações do Inter do 
Rio Grande do Sul”, afirmou o 
pai, Otávio Bezerra Júnior. 

O garoto, que nunca 
atuou no futebol de campo 
da Paraíba e que desde os 10 
anos de idade deixou sua ter-
ra natal (João Pessoa), para 
se tornar craque de bola, é 
atualmente o xodó da torcida 
do colorado e um dos mais 
preferidos do técnico Dorival 
Júnior.

“É um jogador que tem 
personalidade, se trata de 
um garoto júnior entre os 
profissionais”, alegou o técni-
co do Inter-RS, Dorival Júnior 
minutos antes do embarque 
para Belo Horizonte, em en-
trevista coletiva.

No último treino antes 
de enfrentar o Atlético-MG, 
ontem à noite, Otávio marcou 
um dos gols da equipe profis-
sional, dando mais segurança 
ao treinador sobre sua esca-
lação para o confronto no Es-
tádio da Independência, em 
Minas Gerais.

A presença de Otávio na 
equipe profissional do Inter-
nacional-RS resgata a hege-
monia do futebol paraibano 
no cenário esportivo nacio-
nal. No elenco do colorado, 

ele é o segundo paraibano no 
grupo, o outro é o lateral Ed-
son Ratinho que ontem, con-
tra o Atlético Mineiro tam-
bém fez sua estreia. 

O paraibano Otávio é um 
dos três jogadores jovens, 
oriundos das categorias de 
base, a ingressarem no time 
profissional. Veloz e ágil em 
seus passes e dribles, o pes-
soense estreou contra o San-
tos-SP, entrando na segunda 
etapa e, após o 0x0, se disse 
realizado com a atuação. 

“Eu sou assim, jogador 
de velocidade. Entrei e pe-
guei os caras mais cansados. 
Fiz o que eu gosto de fazer, 
que é partir para cima da 
marcação. Vamos trabalhar 
para os próximos jogos do 
profissional”, afirmou ele.

Meia-atacante de boa 
técnica e velocidade, Otá-
vio foi um dos destaques 
do time juvenil treinado 
pelo ex-goleiro Clemer que 
sagrou-se campeão da Copa 
FGF Sub-17. Foi chamado 
para treinar com o grupo 
profissional e mostrou per-
sonalidade na sua partida de 
estreia pelo time principal.

Um chute de primeira 
aos 31 minutos do segundo 
tempo foi o cartão de visitas 
de Otávio Edmilson da Sil-
va Monteiro, o Otavinho, na 
estreia do meia-atacante no 
time profissional do Inter. 
Embora não tenha entrado, 
tratou-se de uma das melho-
res chances coloradas na par-
tida que encerrou sem gols 
no último domingo.

Otavinho chamou atenção 
pela personalidade mesmo 
com apenas 17 anos. O ingres-
so do jogador incendiou o time 
colorado e acordou a torcida, 
até então acuada por um San-
tos traiçoeiro no Beira-Rio.

 “Foi uma felicidade mui-
to grande participar da par-
tida. Entrei e fiz o que gosto, 
que é partir para o gol. Fui 
para cima mesmo, como o 
Dorival mandou fazer”, con-
tou Otavinho.

Natural de João Pessoa, Otá-
vio chegou ao clube gaúcho em 
dezembro de 2009, após passar 
por um peneirão. A partir de en-
tão, mudou-se para Porto Alegre, 
onde está encerrando o Ensino 
Médio. O garoto diz que ficou 
surpreso quando convocado para 
a partida contra o Santos. Após o 
jogo de ontem, a jovem revelação 
promete surpreender em outros 
jogos: “A torcida vai se surpreen-
der, pode ter certeza. Vou dar o 
máximo, todo mundo tem o so-
nho de jogar em um clube como o 
Inter”, comentou o meia precoce.

Se o jogador se considera 
um driblador, também tem como 
qualidade o faro do gol. Desta-
que na Copa FGF Sub-17, sob o 
comando de Clemer, saiu da com-
petição tendo balançado as redes 
em 13 oportunidades. A jovialida-
de dos 17 anos não será proble-
ma. Segundo ele, a inspiração sai 
em atletas que também surgiram 
cedo para o futebol.

“Gosto do Neymar, Pato e 
Nilmar. Se Deus quiser, vou co-
meçar como eles”, acrescentou o 

meia-atacante, que assinou recen-
temente o primeiro contrato pro-
fissional. Além de Otavinho, Mike 
e Lucas Lima também foram os 
garotos lançados contra o Santos. 
Com tantos desfalques, deverão 
ter oportunidade na sequência do 
Brasileirão. Até porque, segundo 
Dorival Júnior, atuará quem ren-
der melhor, independentemente 
do nome.

“O momento é de quem en-
trar e deixar um bom recado. Es-
tamos criando um risco por causa 
da jovialidade, mas esses meninos 
continuarão brigando por posição. 
Tudo é questão de passar confiança 
de fora”,discursou Dorival.

Otávio iniciou no futsal. Jogou 
no Esporte Clube Cabo Branco até 
os 10 anos de idade. Depois foi 
transferido para o Santa Cruz-PE, 
onde permaneceu até os 14 anos. 
“Foi quando um olheiro do Inter-
nacional viu ele jogar futsal e o le-
vou para Porto Alegre para atuar 
no campo. Ele foi campeão infan-
til, juvenil e da Copa Nike, chaman-
do a atenção do técnico Dorival Jú-
nior, do profissional.

Otávio saiu de João Pessoa aos 10 
anos para jogar futsal em Recife

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com
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Circuito Paraibano de Surf
começa no próximo dia 28

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 19 de julho de 2012

AMADOR

Evento acontecerá em 
Intermares com apoio 
do Governo do Estado

Depois de três rodadas deu 
para perceber a força do 
Cruzeiro, de Itaporanga, e do 
atacante Edmundo (foto), 
a fragilidade do Picuíense e 
a vontade do Atlético. Esse 
grupo não deve apresentar 
novidades em termos de 
clubes classificados, pois 
ninguém aposta no time de 
Picuí que formou um elenco 
muito jovem e pouco qualificado, segundo opinião 
de colegas que estiveram presentes nos seus 
dois jogos. A empolgação a gente só consegue 
enxergar em Itaporanga, onde a torcida está 
confiante no acesso. No entanto, ainda é cedo 
para fazer festa, pois faltam ainda três rodadas 
da fase classificatória. 

No Sertão

Segunda Divisão
melhor que 2011

Diferentemente do ano passado, a Segunda Divisão 
vem ganhando interesse, principalmente no Grupo do 
Litoral, onde a Desportiva Guarabira vem surpreendendo, 
ao contrário de Miramar e Santa Cruz que estão enras-
cados e pelo visto vai sobrar um dos dois na segunda 
fase, já que ninguém acredita num milagre do Sport Club 
Campina que está sem ponto ganho e apenas ganhando 
(?) experiência na disputa. Virou um Perilima ou saco de 
pancada para os adversários. Desportiva e Santa Cruz 
souberam aproveitar a fragilidade da equipe campinense 
com goleadas impiedosas de 6 a 1 e 6 a 2 respectivamen-
te. O Miramar foi econômico e só ganhou de 1 a 0.

Todas as atenções estão voltadas para o jogo do 
próximo dia 25, quando Miramar e Santa Cruz se enfren-
tarão e longe do Litoral. O bom senso mandaria a partida 
para o Estádio Teixeirão, em Santa Rita, mas o mandan-
te do jogo, no caso o Miramar, teme pela pressão dos 
torcedores da cidade dos canaviais. O Miramar tem seis 
pontos e o Santa apenas três. Jogo de vida ou morte 
para o Tricolor. Não custa lembrar aos torcedores que o 
Estádio da Graça está fechado para reformas, impossibi-
litando a realização do confronto.

Quem está assistindo de camarote essa briga é a 
Desportiva. Venceu os três jogos e de forma convincen-
te. Muita gente já está creditando a boa fase do Guara-
bira a base do Centro Sportivo Paraibano, pois no time 
titular tem seis jogadores: o goleiro Ferreira, o zagueiro 
Luiz Paulo e o lateral  Carioca, o volante Peu, o meia 
Rafael Formiga e o atacante Claudinho, este artilheiro 
com 4 gols. No início, o presidente do clube, Domingos 
Sávio, mostrava-se altamente preocupado com a forma-
ção do elenco e hoje está rindo à toa, embora sofrendo 
para cumprir os compromissos de ordem financeira. No 
próximo sábado, no Amigão, a Desportiva tem tudo para 
garantir a vaga por antecipação. 

Mais uma escala do Campeonato Brasileiro foi divulgada 
pela Confederação Brasileira de Futebol e nenhum árbitro 
ou assistente da Paraíba aparece. Seria uma represália a 
inclusão do Treze na Série C via Justiça Comum?

Paraíba de fora

O atacante Vavá, do Treze, 
ganhou um gancho de 
quatro partidas do Superior 
Tribunal de Justiça Despor-
tiva pela expulsão no jogo 
contra o Salgueiro pela 
Série C do Brasileiro.

Indisciplinado

Marquinhos Rato, Neto 
Moura e Nildo não fazem 
mais parte do elenco do 
Atlético de Cajazeiras. A 
dispensa foi para reduzir a 
folha de pagamento. Certa-
mente não farão falta.

Atlético

João Pessoa irá receber entre os dias 13 e 19 de agosto a 
Primeira Divisão da Taça  Brasil de Futsal Sub-17 Feminino. A 
Paraíba será representada no torneio pelo Treze e pela ADM. 
Os jogo serão no ginásio Hermes Taurino em Mangabeira. 

Futsal em João Pessoa

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
VarelaA Federação Paraibana 

de Surf (PBSurf) realizará, 
nos dias 28 e 29 deste mês, a 
etapa de abertura do Circui-
to Paraibano de Surf 2012. A 
competição ocorrerá no Mar 
do Macaco, no bairro de In-
termares, em Cabedelo. Os 
surfistas vão competir nas 
categorias: Estreante, Ini-
ciante, Mirim, Júnior, Univer-
sitário, Open, Sênior, Master, 
Grand Master e Longboard. 

Entre as atletas do Esta-
do, haverá disputas apenas 
na categoria Open. Os vence-

dores na Open e Júnior leva-
rão uma prancha para casa, 
enquanto que os vencedores 
nas categorias Universitário 
e Open Feminino vão ganhar 
um bloco cada. Além dessas 
premiações, os quatro fina-
listas de todas as categorias 
receberão troféus e brindes 
das marcas Pena, Natural Art 
e Rotator.

Os principais nomes des-
sa etapa do Circuito são Eli-
velton Santos, José Francisco 
“Fininho”, Jonas “Marretinha”, 
Yorrana Borges e Raíssa Fer-
nandes. Os destaques da 
competição fazem parte da 
Seleção Paraibana e compe-
tem com frequência em tor-
neios nacionais. Na abertura 
do Estadual, Elivelton vai em 
busca do primeiro lugar nas 

categorias Mirim, Júnior e 
Open. Fininho, por sua vez, 
vai competir na Júnior e 
Open, enquanto que Marre-
tinha corre pela Iniciante e 
as duas surfistas disputam o 
Open Feminino.

O surf da Paraíba vem de 
bons resultados nas recentes 
participações de competi-
ções em outros Estados. Dois 
exemplos das conquistas dos 
paraibanos vem da dupla Eli-
velton Santos e José Francis-
co. O primeiro segue invicto 
nas disputas do Brasileiro na 
categoria Mirim e o segun-
do lidera a décima edição do 
Pena Nordeste na Open.

No primeiro dia do Cir-
cuito Paraibano de Surf deste 
ano, haverá um show de reg-
gae com as bandas Dub Bem, 

Filho de Davi, Tribo de Aazai, 
Karol Kheds e General, Preta 
San e Tal de Fulano. A festa 
também será animada pelos 
DJs Liraw Hoots e Vovô Hoots. 
Além dos shows, a PBSurf, 
em parceria com a comuni-
dade local e órgãos públicos, 
vai promover um arrastão de 
limpeza nas praias de Inter-
mares.

O Paraibano 2012 conta 
com o patrocínio da Secreta-
ria de Juventude, Esporte e 
Lazer do Governo da Paraíba 
(Sejel), Secretaria de Turis-
mo e Secretaria da Pesca e 
Meio Ambiente da Prefeitura 
de Cabedelo, Pranchas BF e 
Sargaço Surfboards, Acqua-
sol João Pessoa, ONG Guajirú, 
Blocos Teccel, Rotator, Pena e 
Natural Art.

Herbert Clemente
Especial para A União

Raíssa Fernandes, José Francisco e Jonas Pereira (Marretinha) e Elivelton Santos estão confirmados na abertura do Circuito Paraibano

Já faz muitos anos que 
as chances brasileiras nas 
provas de velocidade se re-
sumem ao 4x100m. Desde 
1999, quando Claudinei Qui-
rino foi vice-campeão mun-
dial em Sevilha nos 200m, 
o País não registra grandes 
resultados individuais. Com 
duas medalhas no masculi-
no (bronze em 96 e prata em 
2000), o Brasil hoje se sen-
te credenciado a aspirar ao 
pódio também no feminino. 
Afinal, em 2008, as brasilei-
ras conseguiram a quarta co-
locação.

Na avaliação de Katzuhi-
co Nakaya, o treinador das 
equipes de revezamento, o 
Brasil se mantém competi-
tivo exatamente por estar 
ciente de suas limitações. A 
Jamaica padece com a briga 
de egos entre seus excelen-
tes velocistas, Usain Bolt, 
Yohann Blake e Asafa Powell. 

E os Estados Unidos há 
quatro anos não completam 
uma prova de 4x100m numa 
competição importante, por 
causa dos repetidos erros de 
Darvis Patton. “Por causa da 
vaidade, eles não conseguem 
chegar a um acordo para 
escolher um técnico para o 

Revezamento brasileiro com chances de
conquistar medalha nos Jogos Olímpicos

ATLETISMO

revezamento. Em razão dos 
compromissos individuais, 
também não conseguem se 
reunir para fazer os campos 
de treinamento.”

Já Patton é a âncora nor-
te-americana. Em 2008, dei-
xou o bastão cair. No Mundial 
de 2009, ele o passou fora da 
área permitida, o que resul-
tou em desclassificação. Por 
fim, no Mundial do ano pas-
sado, se chocou com um cor-
redor britânico. “Se quiserem 
botar o Patton para correr, 
vou achar bom”, provoca o 
amazonense.

No feminino, a equipe 

se renova e cria mais opções. 
Assim, Franciela Krasucki, 
que ainda não recuperou 
a velocidade depois de se 
curar de uma lesão na coxa, 
pode ser substituída por Ta-
miris de Liz, de 16 anos, que 
foi bronze no Mundial Juvenil 
de Barcelona nos 100m e no 
4x100m.

Apostar na velocidade 
de jovens não é novidade 
para o Brasil. Em Pequim, Ro-
sângela Santos, com 17 anos, 
fechou o 4x100m. O Brasil 
perdeu por pouco o bronze 
para a Nigéria.

A catarinense Tamiris se 

diz preparada caso a respon-
sabilidade recaia sobe ela. 
“Treinei bem e estou muito 
segura. Minha treinadora 
(Margit Wesei) me orientou 
a manter a cabeça erguida 
e a acreditar em mim”, diz a 
adolescente, com voz firme.

Ela recorda que há seis 
anos ainda brincava de pega
-pega. “Depois de um tempo, 
não queriam mais brincar 
comigo, porque ninguém 
conseguia me pegar. 

Aos 10 anos, em uma 
competição escolar na cida-
de catarinense de Joinville, 
da qual participou descalça, 
se destacou e constatou que 
tinha um grande futuro no 
atletismo.

Tamiris tem sido mais 
veloz que Franciela, mas 
Nakaya ainda quer testá-la 
numa competição no dia 21, 
em Amsterdã. “Não podemos 
jogar uma garota dessa ida-
de na arena sem saber se ela 
pode suportar essa pressão.”

A adolescente transmite 
a impressão de que é capaz 
de tirar de letra. “Estou tran-
quila, porque minha prepa-
ração estava sendo voltada 
para 2016. Aqui em Londres, 
o que vier é lucro.”

 

No feminino, o revezamento brasileiro chegou em 40 em Pequim
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Atlético em situação complicada
SEGUNDA DIVISÃO

Time de Cajazeiras tem 
de vencer o Cruzeiro 
para seguir com chances

FUTEBOL 
PARAÍBA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 19 de julho de 2012

O Atlético de Cajazeiras 
pode garantir matematica-
mente uma das vagas para a 
próxima fase da Segundona, 
caso vença o Cruzeiro de Ita-
poranga, no próximo domin-
go, às 16h, no Estádio Per-
petão, pela quinta rodada da 
competição. A equipe soma 
três pontos ganhos – derro-
tou o Picuí (1 a 0) – e ocupa 
a vice-liderança do grupo do 
Sertão, contra seis do rival 
sertanejo, líder isolado, com 
seis, e a Desportiva Picuien-
se, segurando a lanterna, 
com nenhum ponto. 

Após fazer o clássico 
sertanejo o representante 
cajazeirense encerra a par-
ticipação na fase classifica-
tória, diante da Desportiva 
Picuiense, marcado para o 
dia 29 deste mês, às 15h15, 
no Estádio Amauri Sales de 

Melo, em Picuí, no Curima-
taú. A partida contra o rival 
está sendo encarada como 
uma revanche pelo Trovão 
Azul, já que perdeu na estreia 
(3 a 0), no Estádio Zezão, em 
Itaporanga. 

Para o segundo com-
promisso dentro de casa a 
diretoria fará uma promo-
ção para lotar o Perpetão. 
Apenas os homens pagarão 
R$ 10,00, com mulheres, 
crianças e idosas com entra-
da grátis. Dentro de campo 
o treinador Jorge Pinheiro 
fará a estreia do meia Júnior 
Kiboa, que estava no Shan-
grande/PE. Em compen-
sação, Neto Moura (lateral 
direito), Nildo (meia) e Mar-
quinho Rato (atacante) fo-
ram dispensados pelo clube. 

O trio não vinha sendo 
aproveitado pela comissão 
técnica, que decidiu reduzir a 
folha de pagamento. “Uma for-
ma de reduzir os gastos com o 
elenco. São atletas que não vi-
nham sendo relacionados para 
os jogos”, frisou Jorge. 

Botafogo vai
participar de
competição
em Fortaleza

Enquanto o futebol pro-
fissional permanece com suas 
atividades estagnadas, o Bo-
tafogo Futebol Clube segue 
focando seus trabalhos nas 
categorias de base do clube. 
O comandante dos jovens va-
lores do Botafogo-PB é o ídolo 
do Belo, Agnaldo, ex-atacan-
te do time e que é o segundo 
maior artilheiro da história do 
Belo. Sob a batuta dele, o Bota 
confirmou mais um campeo-
nato em que os pratas da casa 
vão participar a nível nacional. 
O Alvinegro da Estrela Verme-
lha confirmou sua participa-
ção no Brazil Cup Fortaleza-CE 
2012, que acontecerá entre os 
dias 23 e 29 deste mês. 

Disputarão a competição, 
representando o Botafogo-PB, 
as equipes Sub-15 e Sub-17. O 
intuito dos dirigentes do clube 
é colocar a garotada para jogar, 
observar potenciais atletas e 
também mostrar os valores 
que a equipe pessoense tem. A 
delegação botafoguense será 
formada por 46 pessoas, entre 
dirigentes, comissão técnica e 
atletas. 

A viagem para a Capital 
cearense está prevista para 
o próximo sábado à noite. 
O ônibus sairá do Centro de 
Treinamento da Maravilha do 
Contorno, no bairro do Cristo, 
direto para Fortaleza.

Garimpo do futebol
Recentemente foi reali-

zada uma seletiva da base na 
cidade de Cuité, onde foram 
selecionados oito garotos da 
categoria Sub-15, para dar 
continuidade às avaliações 
no Centro de Treinamento do 
Botafogo, em João Pessoa. Dos 
oito selecionados, três recebe-
ram aprovação do treinador 
Adriano para dar sequências 
aos trabalhos. 

Os atletas Vítor e Lucas se 
integram à categoria e vão ter 
oportunidade de permanecer 
no Belo. Devido a problemas 
de adaptação à vida fora de 
casa, o atleta Evaldo desistiu 
de continuar seu sonho de 
seguir carreira profissional e 
pediu para retornar a sua re-
sidência.  

Com a suspensão de quatro jogos 
para o atacante Vavá o ataque do Tre-
ze deve ser formado por Rodrigo Pardal 
e Brasão, no jogo contra o Cuiabá/MT, 
na próxima terça-feira, às 20h30, no Es-
tádio Amigão, em Cawwmpina Grande, 
pela quarta rodada do grupo A da Série 
D do Campeonato Brasileiro. O golea-
dor trezeano já cumpriu uma partida, 
na derrota para o Icasa/CE (3 a 0), no dia 
8 deste mês, no Estádio Romeirão, em 
Juazeiro do Norte, interior cearense. 

Ele ficará de fora nos jogos contra 
o Cuiabá/MT, Fortaleza e Paysandu/PA, 
retornando contra o Guarany de So-
bral/CE, no dia 12 de agosto, às 16h, no 
Estádio Amigão, em Campina Grande, 
pela sétima rodada da Série C. A pu-
nição do atacante aconteceu na última 
terça-feira, pelo Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva (STJD), sob a acusa-
ção do jogador ter dado uma cotovela-
da no zagueiro Rafael, na derrota para 
o Salgueiro/PE (2 a 0), no dia 4 de julho, 
no Estádio Cornélio de Barros, interior 
pernambucano. 

Campinense 
Liberado pelo Departamento Mé-

dico o atacante do Campinense, War-
ley, pode formar a dupla ofensiva com 
Potita, no jogo de domingo (22), às 
16h, contra o Baraúnas/RN, no Está-
dio Amigão, na Serra da Borborema, 
pela quinta rodada do grupo A3 da 
Série D do Brasileirão. Outra oportuni-
dade para o artilheiro do Campeona-

to Paraibano/2012, com 22 gols, fazer 
as pazes com o gol e ajudar o time a 
conseguir os três pontos em seus domí-
nios. O camisa 9 rubronegro aposta no 
entrosamento com o baixinho, onde 
conquistou o título estadual deste ano. 
“Trata-se de um jogador rápido e de 
muita visão dentro de campo. Quero  
voltar a marcar e ajudar o Campinense 
a obter a vaga na próxima fase”, ava-
liou o artilheiro. 

Sousa 
Mudanças de última hora alteraram 

a viagem do Sousa para Vitória da Con-
quista/BA, que vai acontecer hoje, às 8h, 
com saída de ônibus da Cidade Sorriso, 
para o jogo de sábado, às 16h, contra o 
time local, no Estádio Lomanto Júnior, o 
Lomantão, pela quinta rodada do grupo 
A4 da Série D do Campeonato Brasileiro. 
Anteriormente a delegação alviverde 
viajaria de avião amanhã, às 7h, saindo 
do Aeroporto Castro Pinto, em Bayeux, 
mas em virtude de falta de passagens a 
diretoria decidiu pegar a estrada  e en-
frentar os 1.200 km. 

Na véspera do jogo o elenco fará 
um reconhecimento do gramado, 
mas o foco é deixar os jogadores em 
repouso para encarar os baianos. A 
pretensão é colocar em campo a força 
máxima, inclusive a volta do atacante 
Cleiton Cearense. A novidade será o 
aproveitamento do zagueiro Alisson, 
que cumpriu suspensão automática. 

Rodrigo Pardal e Brasão formam
ataque do Galo diante do Cuiabá

CAMPEONATO BRASILEIRO

Jogadores do Sousa vão viajar hoje de ônibus e não de avião como estava programado

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O Cruzeiro de Ita-
poranga pode fazer a 
estreia do meia Eduar-
do Guarabira, diante 
do Atlético de Caja-
zeiras, no próximo do-
mingo, na partida de 
volta da fase classifica-
tória do Campeonato 
Paraibano da Segunda 
Divisão/2012. A nova 
contratação do azulão 
veio do Boa Viagem/CE, 
com passagens por vá-
rios clubes paraibanos, 
como CSP, Desportiva 
Guarabira e o Treze. 

Ele está integra-
do ao grupo e pode 
ser uma opção para o 
treinador Aldo França, 
que contará também 
com os retornos de José 
Wilker (lateral direito) 
e Edmundo (atacante), 
que ficaram de fora da 
goleada contra o a Des-
portiva Picuiense (3 a 0), 
no último domingo, no 
Estádio Amauri Sales de 
Melo, em Picuí.       

Líder isolado com 
seis pontos ganhos, in-

victo e com 100% de 
aproveitamento – der-
rotou o Atlético de Ca-
jazeiras e a Desportiva 
Picuiense, ambos por 
3 a 0 – o comandan-
te cruzeirense deseja 
encerrar a fase classi-
ficatória na ponta da 
tabela. 

Ele reconhece que 
terá uma parada difícil 
no Sertão paraibano, 
contra um adversário 
que vem de uma vitó-
ria e vai em busca da 
classificação. 

“Sem desmerecer 
o time de Picuí o nosso 
grande rival do grupo 
é o Atlético, que tem 
um time experiente e 
deseja garantir vaga 
na próxima fase. A in-
tenção é terminar na 
ponta da tabela”, dis-
se. Sobre os retornos 
de José Wilker e Ed-
mundo, Aldo, enalte-
ceu as qualidades dos 
jogadores que serão 
de grande importância 
para o grupo.

Eduardo Guarabira pode 
estrear em Cajazeiras

O meia Júnior Kiboa (D) que atuou pelo Paraíba na Primeira Divisão é a nova aposta do clube para buscar a classificação à segunda fase

O meia Anderley, 
do Miramar de Cabede-
lo, deve substituir Mil-
tinho, no jogo contra 
o Santa Cruz de Santa 
Rita, na próxima quar-
ta-feira (25), às 20h30, 
no Estádio Amigão, em 
Campina Grande, pela 
quarta rodada do Cam-
peonato Paraibano da 
Segunda Divisão/2012.

O também meia 
cumprirá suspensão au-
tomática, pelo terceiro 
cartão amarelo, na vi-
tória de 1 a 0, diante 
do Sport Club Campi-
na Grande, na Serra da 
Borborema. 

O treinador Wa-
shington Lobo terá 
apenas a ausência do 
baixinho para encarar 
a Cobra Coral, já que 
o restante do grupo 

estará a disposição da 
comissão técnica. Ele 
lamentou o desfalque, 
mas aposta no jogador 
que for escalado para 
conseguir outra vitó-
ria. “O time está unido 
com todos acreditando 
na classificação para 
a próxima fase. Infe-
lizmente não teremos 
a experiência de Mil-
tinho, um jogador de 
qualidade e diferencia-
do” disse. 

Com relação à mu-
dança da data, Lobo 
ressaltou que foi até 
benéfica para obser-
var o time. O jogo es-
tava programado para 
o próximo domingo, 
no Estádio Leonardo 
Vinagre da Silveira, a 
Graça, mas o gramado 
está em reforma. 

Miltinho desfalca Miramar
contra Santa em Campina
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NACIONAL
& Mundo

Abel terá força máxima 
para a partida de hoje 
no Estádio Engenhão

Deco e Nem confirmados
FLUMINENSE X BAHIA

Além do retorno de Deco, 
que cumpriu suspensão pelo 
terceiro cartão amarelo con-
tra o Botafogo, o técnico Abel 
Braga terá mais um reforço 
para a partida de hoje, contra 
o Bahia, às 21h (de Brasília), 
no Engenhão, pela décima 
rodada do Campeonato Bra-
sileiro. Depois de começar o 
clássico no banco por causa 
da tendinite no joelho direito 
e até mesmo de uma virose, 
o atacante Wellington Nem 
está confirmado entre os ti-
tulares.

“Estou cem por cento de 
novo. A virose e a tendinite 
realmente me atrapalharam 
na semana passada, mas ago-
ra estou bem e pronto para 
ajudar o Fluminense a vencer 
outra vez” garantiu.

Diante do Botafogo, Nem 
substituiu Samuel no segun-
do tempo e chegou a perder 
algumas boas oportunidades 
na velocidade, uma de suas 
principais características, 
para o lateral esquerdo Már-
cio Azevedo. Após o último 
treinamento, nas Laranjei-
ras, o camisa 18 assumiu que 
sentiu cansaço em campo.

“Eu não estava bem. Es-
tava tossindo muito antes do 
jogo. Tanto que dei um pique 
logo na primeira bola e já 
cansei. Os dias sem treinar 
por causa da virose fizeram 
falta” revelou.

A única dúvida no Flumi-
nense para a partida contra 

o Bahia é no gol. Também re-
cuperado de uma virose, Die-
go Cavalieri voltou a treinar, 
mas ainda não tem presença 
garantida. O Tricolor deve ir 
a campo com a seguinte for-
mação:  Ricardo Berna (Die-
go Cavalieri), Bruno, Gum, 
Anderson e Carlinhos; Edi-
nho, Jean, Deco e Thiago Ne-
ves; Wellington Nem e Fred. 
Com 19 pontos no Campeo-
nato Brasileiro, o clube das 
Laranjeiras ocupa a terceira 
posição da competição na-
cional.

Com o time baiano em 
situação delicada na classi-
ficação, a expectativa do za-
gueiro Danny Morais é de um 
jogo complicado no Rio de 
Janeiro.

“A gente tem dito que to-
dos os jogos são complicados. 
Conheço bem o adversário, o 
treinador, que foi quem me 
lançou no Inter, e acho que é 
um adversário que tem mui-
ta qualidade. Tem jogadores 
que tocam muito bem a bola, 
consagrados. Mas eu acho 
que, como todos os jogos, vai 
ser complicado” afirmou o 
defensor.

Nos nove jogos do Cam-
peonato Brasileiro, o Bahia 
só não levou gols na estreia, 
no empate em 0 a 0 com o 
Santos. Nas outras partidas, 
saiu atrás do resultado con-
tra o São Paulo, Atlético-MG, 
Vasco, Figueirense, Botafogo 
e Flamengo. 

Hoje ainda terá mais 
dois jogos pelo Brasileiro:  
Coritiba x Palmeiras e Atléti-
co Goianiense x Figueirense.

Adriano Galliani, vice-presi-
dente do Milan, afirmou ontem que 
o atacante brasileiro Robinho não vai 
deixar o clube italiano. Galliani, no 
entanto, havia dito o mesmo sobre 
o zagueiro Thiago Silva, que acabou 
negociado com o Paris Saint-Germain, 
da França, no último sábado. O Santos 
deseja o retorno do atacante Robinho, 
(28). Para isso, ofereceu o goleiro Rafael 
e mais 4 milhões de euros (quase R$ 10 
milhões) ao time italiano. A ideia de man-
ter Robinho é devido a saída do sueco 
Zlatan Ibrahimovic para o PSG.

O atacante Liedson fez sua 
despedida oficial do Corinthians. Em 
um vídeo publicado pela assessoria 
de imprensa do jogador, ele dá adeus 
à torcida, encerrando sua segunda 
passagem pela equipe, pouco depois da 
conquista da Libertadores da América. 
Liedson não conseguiu entrar em acordo 
para seguir no Corinthians e, com esta 
segunda participação, completou 111 
jogos e 50 gols pela equipe. Ele também 
atuou pelo time em 2003.

Milan descarta 
saída de Robinho

Liedson encerra
ciclo no Timão

O meia Deco (C) cumpriu suspensão automática e enfrenta o Bahia pela décima rodada do Brasileiro

O Comitê Organizador Local 
da Copa de 2014 (COL) teve o seu 
contrato social alterado após a saída 
de Ricardo Teixeira, ex-presidente 
do órgão. O atual mandatário, José 
Maria Marin, agora tem 0,01% da 
participação societária do COL, 
segundo revelou o jornal Lance! 
ontem. Os outros 99,99% estão com 
a CBF, que é presidida pelo cartola. O 
contrato segue os mesmos moldes 
do modelo do que foi redigido 
em 2010, ainda com Teixeira na 
presidência.

CBF e Marin com
lucros da Copa

O astro da Seleção Olímpica Brasi-
leira de Futebol Neymar afirmou ontem 
que sua equipe não vai "a passeio" aos 
Jogos de Londres, mas está mentalizada 
em busca do ouro, e por isso já está con-
centrada em solo inglês, buscando fazer 
história.

"Viemos em busca do ouro, viemos 
para ganhar. Só pensamos em ganhar. 
Não viemos a passeio ou para jogar uma 
partida e voltar para casa, mas para jo-
gar e conquistar o título", afirmou o jo-
gador do Santos em St. Albans, nos arre-
dores da capital britânica.

"Estou muito feliz por estar aqui, 
representando a Seleção Brasileira, um 
país inteiro. Sempre foi um sonho para 
mim estar na Olimpíadas", disse.

Neymar foi perguntado sobre o 
mau tempo registrado no Reino Unido 

nas semanas anteriores aos Jogos Olím-
picos, apesar de ser verão, e admitiu que 
não é o que mais gosta, mas não quis 
dar ao tema grande relevância diante 
da aproximação das competições.

"Sou um jogador que não gosta do 
frio, mas quando era pequeno jogava 
descalço na rua", explicou.

A Seleção Brasileira chegou na úl-
tima terça-feira ao Reino Unido e já 
na aterrissagem em Londres Neymar, 
com óculos de sol e um gorro azul, foi 
o homem mais assediado pela impren-
sa e pela torcida, e precisou da ajuda de 
guarda-costas e agentes de ordem para 
sair do aeroporto. Ontem realizou um 
treinamento perto de seu hotel de St. 
Albans, nos campos de preparação de 
um dos principais clubes da Premier Lea-
ge inglesa, o Arsenal. 

Neymar diz que objetivo é 
o ouro e não fazer história

SELEÇÃO OLÍMPICA

O futuro de Riquelme 
aponta para a Argentina, 
informou o diário “Olé” on-
tem. Segundo o jornal, o 
meia teve as portas fechadas 
no Brasil, após Flamengo e 
Cruzeiro desistirem dele. Já 
as ofertas de times da China 
e dos Emirados Árabes não 
teriam agradado ao vice-
campeão da última edição 
da Libertadores.

Com a falta de mercado, 
o jogador, que já disse que 
no Boca não atua mais, vai 
tentar a sorte em outro clube 
da Argentina. Para isso, ele 
ainda teria que convencer a 
diretoria a seguir no país.

Segundo o “Olé”, Riquel-
me tem propostas do Tigre, 
segundo colocado no último 
Campeonato Argentino, e do 
Rosário Central. Mas o pre-
sidente do clube, Daniel An-
gelici, diz que só vai liberá-lo 
para um clube do país caso 

receba a multa rescisória, 
no valor de 2,1 milhões de 
dólares (R$ 4,25 milhões). O 
meia tem mais dois anos de 
contrato com o Boca.

Apesar de a torcida xe-
neize ter feito até um baide-
raço para convencer o joga-
dor a ficar, Riquelme deixou 
claro que deixará o time, jus-
tificando: não se sente mais 
em condições de se doar 
100% à equipe e, por isso, 
prefere sair pela porta da 
frente.

“Eu não vou continuar.  
Eu amo este clube e serei eter-
namente grato ao Boca. Eu me 
sinto vazio, acho que não te-
nho mais nada para dar a este 
clube. Eu não posso jogar pela 
metade. Eu amo este clube e 
eu tenho que me entregar to-
talmente” disse Riquelme, na 
sexta-feria seguinte à derrota 
para o Corinthians na final da 
Libertadores.

Jornais garantem que
Riquelme sai do Boca

FICA NA ARGENTINA

O atacante Neymar chega à Londres com a Seleção e diz que só pensa na medalha de ouro

Meia diz que seu ciclo no Boca Juniors terminou e busca novos ares
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Brasília – A Paraíba 
está entre os 19 estados do 
país que terão suspensa a 
comercialização de linhas 
telefônicas e internet da 
operadora Tim. Recente-
mente, o Ministério Públi-
co convocou a outra opera-
dora, a OI, para assinar um 
Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) por conta 
da má prestação dos ser-
viços no Estado, tendo os 
clientes sido ressarcidos 
de alguns prejuízos com o 
recebimento de bônus.

Ontem, a Agência Na-
cional de Telecomunica-
ções (Anatel) anunciou 
que a partir de segunda-
-feira (23) estará suspen-
sa a comercialização de 
linhas de telefonia celular 
e internet em 19 estados 
para a operadora TIM, cin-
co estados para a Oi e três 
para a Claro. A liberação da 

Anatel proíbe venda de planos da TIM
NA PARAÍBA

Suspensão de vendas atinge a Tim 
em 19 estados. A Oi ficará parada em 
cinco estados e a Claro em três

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba -QUINTA-FEIRA, 19 de julho de 2012
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A Secretaria de Infraestrutura de 
João Pessoa (Seinfra) dá continuidade 
aos serviços de recapeamento na Ca-
pital. Atualmente estão em execução 
a restauração do pavimento em três 
bairros: Mangabeira, Quadramares e 
Centro. As intervenções estão inseri-
das nas ações voltadas para a melho-
ria da mobilidade urbana em toda a 
cidade. A revitalização do pavimento 
asfaltico já foi executada em vias dis-
tribuídas por 27 bairros.

As equipes estão trabalhando na 
Rua Antonio Mariz (Quadramares), 
importante via que liga os bairros do 
Altiplano Cabo Branco à Avenida Hil-
ton Souto Maior (Mangabeira). A via 
tem dois quilômetros de extensão. O 
recapeamento foi concluído na faixa 
sentido Hilton Souto Maior/ Altiplano. 
Outras vias que estão em execução é a 
Josefa Taveira (Mangabeira) e a Gou-
veia Nóbrega (Centro), importantes 
acessos que ligam os bairros da Zona 
Sul e a ligação entre os bairros do Cen-
tro e Varadouro, respectivamente.

De acordo com a programação, 
as equipes estarão trabalhando nes-
ses locais durante toda esta semana. 

Os motoristas que transitam por es-
sas vias devem redobrar a atenção, 
durante a execução da obra e, poste-
riormente, no período em que as vias 
permanecem sem sinalização horizon-
tal. A pintura só pode ser feita após 
o período de cura do asfalto, ou seja, 
quando o material estiver totalmente 
seco. Essa etapa é cumprida pela Su-
perintendência de Mobilidade Urbana 
(Semob).

Recentemente foram recapeadas 
as ruas Floriano Peixoto (Jaguaribe); 
Jatobá (Mangabeira-Cidade Verde) e 
Barão de Mamanguape (Torre). A exe-
cução das obras de recapeamento be-
neficiou até o momento 27 bairros. São 
eles: Quadramares, Cabo Branco; Cruz 
das Armas; Aeroclube; Manaíra; Jagua-
ribe; João Paulo II; Geisel; Altiplano; 
Ernani Satyro; Mangabeira; Tambiá; 
Funcionários I; Jardim Cidade Univer-
sitária; Varadouro; Água Fria; Ilha do 
Bispo; Centro; Torre; Bancários; Monse-
nhor Magno; Castelo Branco; Paratibe; 
Alto do Mateus; Valentina; Brisamar e 
Miramar. As intervenções mais recen-
tes podem ser vista nos bairros Manga-
beira; Altiplano e Centro.

PMJP prossegue com recapeamento 
asfáltico em avenidas de 3 bairros

NA CAPitAl

Começaram nesta terça-
-feira (17) as inscrições para 
o defensor público da ativa 
que quiser concorrer ao cargo 
de conselheiro do Conselho 
Superior da Defensoria Pú-
blica do Estado da Paraíba. As 
inscrições são feitas no andar 
térreo da sede administrati-
va da instituição, no Parque 
Solon de Lucena, 300, Centro 
de João Pessoa, até a próxima 
segunda-feira (23).

As inscrições foram 
abertas no dia em que foi 
publicada, no Diário Oficial 
do Estado, a portaria de nº 
3432/2012, assinada pelo 
defensor público geral, Vanil-
do Oliveira Brito, que consti-
tui a Comissão Eleitoral res-
ponsável pela realização do 
pleito. São membros da Co-
missão os defensores Arge-

miro Queiroz de Figueiredo 
(presidente), Antônio Rodri-
gues de Melo (1º secretário), 
Getúlio Valézio do Egito (2º 
secretário) e Antônio de Oli-
veira Alves (suplente).

Os interessados em 
concorrer a uma das vagas 
do Conselho Superior da De-
fensoria devem formalizar 
a candidatura mediante pe-
tição escrita nos termos do 
modelo de requerimento de 
candidatura que se encontra 
disponível no setor de pro-
tocolo no prédio sede da DP, 
no horário de 8h30 às 18h, 
no período de cinco dias 
úteis a contar da terça-feira 
(17), quando foi publicada 
a portaria de nomeação da 
Comissão Eleitoral.

Passado o período de 
inscrição (17 a 23 de ju-

lho), a Comissão Eleitoral 
fará publicar os nomes dos 
candidatos inscritos no Di-
ário Oficial do Estado e nos 
murais da sede administra-
tiva da DP, no primeiro dia 
útil subsequente ao encer-
ramento das inscrições ou 
seja, na terça-feira (24).

De acordo com o defen-
sor público geral, Vanildo 
Oliveira Brito, é a primeira 
vez na história da institui-
ção que os defensores vão 
escolher pelo voto os cinco 
membros titulares e cinco 
suplentes do Conselho Su-
perior da Defensoria Públi-
ca. “Esse processo democrá-
tico só será possível graças à 
sanção pelo governador Ri-
cardo Coutinho da Lei Com-
plementar Estadual 134, em 
maio deste ano”, completou.

A liberação da venda está condicionada à apresentação de um plano de investimentos em até 30 dias

FOTO: Arquivo
venda está condicionada à 
apresentação de um plano 
de investimentos em até 
30 dias para a Anatel, que 
deve tratar principalmente 
da qualidade da rede, com-
pletamento de chamada e 
diminuição de interrupção 
de serviços.

“Embora seja medida 
extrema, é importante para 
fazer uma arrumação do se-
tor. Queremos que empre-
sas deem atenção especial 
à qualidade da rede”, dis-
se o presidente da Anatel, 
João Rezende. Ele também 
argumentou que o aumen-
to do número de clientes 
deve ser acompanhado do 
aumento da qualidade dos 
serviços. As empresas que 
não cumprirem a decisão 
de suspensão das vendas 
deverão pagar multa de R$ 
200 mil por dia.

Cada Estado terá ape-
nas uma operadora suspen-
sa. Para a Claro, haverá sus-
pensão em Santa Catarina, 
Sergipe e São Paulo. Para 
a operadora Oi, a proibi-

ção vai ser nos estados do 
Amazonas, Amapá, de Mato 
Grosso do Sul, Roraima e 
do Rio Grande do Sul. Na 
Tim, não poderão ser feitas 
novas vendas no Acre, em 
Alagoas, na Bahia, no Cea-
rá, Distrito Federal, Espíri-
to Santo, em Goiás, no Ma-
ranhão, em Minas Gerais, 
Mato Grosso, no Pará, na 
Paraíba, em Pernambuco, 
do Piauí, Paraná, Rio de Ja-
neiro, Rio Grande do Norte, 
em Rondônia e no Tocan-
tins.

As operadoras Vivo, 
Sercomtel e CTBC também 
deverão apresentar plano 
nacional, mas sem a sus-
pensão dos serviços. Caso 
contrário, poderão sofrer 
uma ação da Anatel que, em 
último estágio, acarretará a 
suspensão dos serviços.

As empresas poderão 
recorrer ao Conselho Di-
retor da Anatel para pedir 
a suspensão da decisão. A 
Anatel deve receber as em-
presas a partir de hoje para 
tratar da questão.

Conselho superior abre 
inscrições para candidatos

DefeNsoRiA PúBliCA

As inscrições para os 
Exames Supletivos para os 
níveis de Ensino Fundamen-
tal e Médio, da Secretaria de 
Estado da Educação (SEE), 
foram prorrogadas até esta 
segunda-feira (23). Os inte-
ressados poderão se inscre-
ver gratuitamente pelo por-
tal do Governo,  no www.
paraiba.pb.gov.br/educa-
cao. O edital de prorrogação 
foi publicado no Diário Ofi-
cial do Estado (DOE) desta 
quarta-feira (18), conforme 
Resolução nº 142/2012 do 
Conselho Estadual de Edu-
cação (CEE). As provas se-
rão realizadas nos dias 1º e 

2 de setembro.
Segundo informações 

da Gerência Executiva de 
Educação de Jovens e Adul-
tos (Geeja), a idade mínima 
para se inscrever no Ensino 
Fundamental é de 15 anos 
completos até a data de rea-
lização da primeira prova. Já 
para o Ensino Médio pode-
rão se inscrever candidatos 
com a idade mínima de 18 
anos completos até a data de 
realização da primeira pro-
va. O secretário de Estado da 
Educação, Harrison Targino, 
alerta aos candidatos para a 
validade da inscrição e dos 
exames. “A idade estabele-

cida é requisito necessário 
e indispensável, sob pena 
de nulidade dos resultados”, 
observa.

O cartão de identificação 
com local de prova, que esta-
rá disponível para impressão 
no endereço eletrônico www.
paraiba.pb.gov.br/educacao, 
no link “Exames Supletivos 
2012”, deverá ser apresenta-
do juntamente com a Carteira 
de Identidade quando da rea-
lização das provas. Os candi-
datos privados de liberdade 
terão a inscrição realizada 
de maneira presencial, por 
um técnico determinado para 
essa atribuição.

Prorrogado prazo para os
Exames supletivos na PB
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As inscrições são feitas no andar térreo da sede administrativa da Defensoria, em João Pessoa



A ENERGISA comunica aos seus consumidores que suspenderá o fornecimento de energia, 
para execução de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, nos seguintes dias, 
horários e locais da área LESTE:

DOMINGO, 22/07/2012 - JOÃO PESSOA - 7h às 12h - Varadouro - Ruas: Cordeiro Sênior, 
Frederico Chopin, Justa Gouveia, Mestre Azevedo, Severino José do Nascimento, Silva Ramos - 
8h30 às 10h - Centro - Avenida: Miguel Couto, Parque Solon de Lucena, Rua: 13 de Maio - 11h às 
12h30 - Parque Sólon de Lucena - 14h30 às 15h30 - JAGUARIBE/TRINCHEIRAS - Avenida: João  
da Mata, Ruas: Francisco Manoel, Frei Jorge, Prefeito Osvaldo Pessoa, Saturnino de Brito - 14h 
às 17h - Água Fria/José Américo - Ruas: Professora Luiza Medeiros, Estevão Gerson Carneiro 
da Cunha, Adélia Soares Peixoto, Arcênio Mangueira Da Costa, Benicio De Oliveira Lima, Ciro 
Troccoli, Coronel Antonio De Farias, Joao Lombardi, Justo Bernardino Da Silva, Rita De Melo 
Ferreira; BAYEUX - 8h às 12h - Jardim Aeroporto/Loteamento Recanto Feliz/Alto da Boa Vista/
Tambay - Avenidas: do Aeroporto, Mal Rondon, Santo Amaro, Tambay, Tiradentes, Bayeux/Trecho 
Da Rodovia BR, 101, Granja: Bom Sucesso Canaã, Ruas: 15 de Novembro, 7 de Novembro, 8 de 
Agosto, Ana Nery, Andrade Neves, Antonio de Melo Silva, Antonio Gregório Neto, Antonio L. de 
Medeiros, Antonio Veloso Dourado de Azevedo, Barão do Bom Retiro, Barbara da Severino Correia, 
Capitão Manoel Cesar Alencar, Carolina Machado, Celina Miranda, Cícero Gadelha, Coronel João  
Gadelha Melo, Coronel Lira, da Aurora, da Chesf, Daura Saraiva, Deputado Petrônio Figueiredo, 
Doutor Bezerra de Menezes, Doutor Sá Leitão, Doutora Eliza Bezerra, Edvaldo Pereira Vasconcelos, 
Emilene Aranha Dellosbel, Engenheiro de Carvalho, Engenheiro Edgar Segger, Erilene Carvalho 
Morais de Sales, Erlon Fabio de Araujo Rocha, Escola Olavo Bilac, Estácio de Sá, Euclides da 
Cunha, Evandro C Vasconcelos, Francisca de Almeida Justo, Francisco Gonçalo Filho, Francisco 
Marques da Fonseca, Francisco Souza Machado, Gago Coutinho, Gago Coutinho, General Mou-
rão Filho, Gustavo Maciel Monteiro, Jaime Caetano Al Lima, João  de Sousa Vasconcelos, João  
Honório da Silva, João  Lins Vasconcelos, João  Marsicano Marcilio, João  Soares de Souza, João  
Tavares da Silva, João  Teófilo da Silva, Joaquim de Melo, Joaquim Tertuliano Cardoso, José  Dias 
Vasconcelos, José  do Patrocínio, José  Joaquim de Melo, José  Macedônio, José  Monteiro Silva, 
José  Ricardo de Melo; SANTA RITA Centro - 14h30 às 15h30 - Avenidas: Flavio Ribeiro Coutinho, 
Flavio Ribeiro Coutinho, João  Pessoa, Mercado Publico, Ruas: Antenor, Navarro, Antonio Ferreira 
Nunes, Coronel Domiciano, Isaura Juvino da Silva, Professor Luiz Porto, São João , Siqueira Cam-
pos, Terminal Rodoviário; MAMANGUAPE - 14h30 às 17h - Centro - Ruas: Barão do Rio Branco, 
Carlos Dias Fernandes, Marcos Barbosa, Otavio Monteiro, São José , Senhor do Bomfim, Visconde 
de Itaboray, Visconde de Itaparica.

SEGUNDA-FEIRA, 23/07/2012 - JOÃO PESSOA - 8h30 às 10h - Varjão/Rangel - Avenidas: 2 de 
Fevereiro, Mourão Rangel, São Marcos, Souza Rangel, Ruas: 14 de Julho, Deputado Napoleão Dure, 
Napoleão Laureano; CONDE - 8h30 às 12h - Loteamento: Vilage de Jacumã; SANTA RITA - 8h às 
12h - Tibiri - Avenida: Industrial Arnaldo Maroja, Ruas: Desembargador Aurélio Albuquerque, Duque 
de Caxias, Embaixador Milton Cabral, Gabriel Carvalho Costa, Industrial Arnobio Maroja, João José 
de Aguiar, Padre José  Coutinho, Sindicalista Gabriel Cavalcante Costa - 14h30 às 16h - Sítios: 
Agrovila do Porto, Guaxiduba; SAPÉ - 8h às 12h - Assentamento: Nova Vivencia, Sítio: Bonito - 14h 
às 17h - Fazenda: Una, Sítio: São João ; GURINHÉM - 9h às 13h - Fazenda: I, Maracujá, Granja: 
Menezes; BAYEUX - 11h às 12h30 - Ruas: Monte Alegre, Nossa Senhora de Lourdes, Presidente 
Getulio Vargas, Rio do Meio, Wanderley Lucena de Santana, Zacarias Pedro de Miranda - 14h30 às 
17h - Jardim Aeroporto - Ruas: Antonio Veloso Dourado de Azevedo, Capitão Manoel Cesar, Alencar, 
Daura Saraiva, João  Marsicano Marcilio, Juscelino Kubitschek, Marsicano Marcilio, Radialista Paulo 
Porto; BAÍA DA TRAIÇÃO - 14h30 às 17h - Ruas: Antonio Freitas de Albuquerque, Antonio Tavares 
de Melo, Cristina Barbosa, Davi Bezerra Falcão, Davi Bezerra Falcão, do Rio, José  de A Padilha, 
Julia Maria da Conceição, Matias Freire.

TERÇA-FEIRA, 24/07/2012 - JOÃO PESSOA - 5h30 às 6h30 - Centro - Rua: Marechal Almeida 
Barreto - 6h30 às 12h - Bancários: Ruas: Comerciante Manoel Benicio Pereira, das Seringueiras, 
Eliseu do Rego Luna, Farmacêutico Antonio Leopoldo Batista, Francisco Barreto Diniz, João  Da-
masceno Oliveira Mendes, João  Gomes de Melo, Joaquim Borba Filho, Lourenço Vieira de Souza, 
Maria Clotilde Costa Tavares de Albuquerque, Professora Maria das Graças Barros de Araujo - 8h 
às 15h - Paratibe - Granjas: Bela Vista, São João , São Pedro, Ruas: do Urucum, Henrique Ribeiro 
da Silva, Oscar Lopes Machado, João Pessoa/Trecho Da Rodovia PB 008, Sítio: Paratibe - 8h30 
às 12h - Tambaú - Ruas: Antonio Francisco do Amaral, Bartolomeu Luiz Troccolli, Jovina de Oliveira 
Monteiro, Olivia de Farias Gabino; SAPÉ - 8h às 11h - Avenida: Comendador Renato Ribeiro Couti-
nho, Ruas: Manoel Inácio de Araujo, Reginaldo Ramos Pontes, Renato Ribeiro Coutinho, Severino 
Tavares de Sá; PEDRAS DE FOGO - 9h30 às 13h - Sítio: Una de São José; MOGEIRO - 10h30 
às 12h - Rua: Pedra Branca, Sítios: Camurim, Nogueira, Pedra Branca - 14h30 às 16h30 - Sítios: 
Chá de Alma, Chá de Areia.

QUARTA-FEIRA, 25/07/2012 - JOÃO PESSOA - 4h às 8h - Mandacaru - Avenidas: Airton 
Senna, Presidente Tancredo Neves, São Rafael, Ruas: Coelho Paiva, Iaiá Paiva, México, Bezerra 
Mesquita, São Pedro, Sergio Meira, Silvino Santos - dos Ipês - Professora Maria Ester - 5h30 às 
7h30 - Ilha Do Bispo - Avenidas: Raul Machado, Redenção, Ruas: Apolônio Sales de Miranda, 
Carneiro Campos, Sítio: Redenção - 8h30 às 11h30 - Alto do Mateus - Ruas: João  Américo de 
Carvalho, Padre Nicolau Mazza, Rainha da Paz, Santa Monica, São Martinho Tures, Santa Mar-
garida - 9h30 às 11h - Jardim Veneza - Avenida: Engenheira Rosa Lucia Ribeiro Fireman, Ruas: 
Bernardino Alves Correia, Capitão Primo Cavalcante Paiva, Elias Gonçalves Bezerra, José  Ailton 
Pessoa Gonçalves, José  Joaquim da Silva Medeiros, Maria José  Miranda do Amaral, Wellington 
José  de Souza - 13h às 16h - Mandacaru - Ruas: Ailton Cesário, Almeida Junior, Gonçalves Dias, 
João  Fernandes Vieira, Jornalista Alirio Wanderley, Jornalista Andre Rebouças, Martim Afonso de 
Souza, Ornildo Agostinho Araujo, Padre Antonio Diogo Feijó, Professora Luiza Ramalho, Rodrigues 
Alves - 13h às 17h - BESSA - Ruas: Antonio de Oliveira Moura, Comerciante Marcos Afonso de 
Souza Crispin, Doutor Airton Cordeiro, Doutor Francisco Assis Câmara Dantas, Engenheiro José  
Jaime Gomes Pessoa Filho, Francisco de Assis Câmara, Maria das Neves Cardoso Sousa, Médica 
Maria de Lourdes Barbosa Saraiva; PEDRAS DE FOGO - 9h às 13h - Sítio: Bela Rosa; SAPÉ - 9h 
às 12h - Fazenda: Moreno; PEDRO RÉGIS - 10h às 11h - Sítios: Cafula, Jannie; CABEDELO - 13h 
às 15h30 - Jardim Oceania - Ruas: Deywiane Vicente Cabral, Doutor Jair Cunha Cavalcanti, Milton 
Macedo da Cruz, Por do Sol. 

QUINTA-FEIRA, 26/07/2012 - SANTA RITA - 9h30 às 14h - Ruas: Anésio Alves Miranda, Ca-
rolina, Egidio Madruga, Felix Figueiredo Oliveira, Francisco Lopes Baseado, General Venancio 
Flores, Padre Francisco Cordeiro - 9h às 13h - Lerolândia - Fazendas: Capitão, Ilha I, Jacarauna, 
Japungu, Ruas: Adamastor V de Melo, Doutor Sobral Pinto, Jornalista Helio Fernandes, Jornalista 
Nascimento Brito, Marcondes Gadelha, Nova da Manduba, Raimundo Correia, Sítios:: Alagamar, 
Jacarauna, Jacuipe, Nossa Senhora das Neves; MAMANGUAPE - 8h às 12h - Areial - Ruas: da 
Areia, da Quadra, do Bambu, do Facão, do Matadouro, Leonel Tomaz Barbosa, Santana de Brito 
Barbosa; GURINHÉM - 9h às 13h - Sítios: Manecos, Pau Cheiroso; ITAPOROROCA - 15h às 17h 
- Fazenda: Açude, Sítios: Açude, Cordeiro III.

SEXTA-FEIRA, 27/07/2012 - PEDRO RÉGIS - 8h às 12h - Sítio: Carnaúbas, Carnaúbas V; 
CRUZ DO ESPÍRITO SANTO - 9h às 13h - Fazenda: Engenho Novo, Ruas: da Arara, da Jaçanã, 
da Mangaba, da Mangueira, da Pitanga, do Juriti; SÃO MIGUEL DE TAIPU - 9h às 13h - Sítios: Dos 
Moços, Taipu; MATARACÁ - 14h30 às 17h - Rua: Maçaranduba, Barra De Camaratuba.

SÁBADO, 28/07/2012 - JOÃO PESSOA - 14h às 17h - Cabo Branco - Avenidas: Índio Arabutan, 
Marcionila da Conceição, Ruas: Juiz Amaro Bezerra, Maria Loureiro Franca; CRUZ DO ESPÍRITO 
SANTO - 8h às 11h - Fazendas: Santa Luzia, São Felipe, Sítios: Dona Helena, Gameleira, Jaques, 
São Felipe, Sementeira; CAPIM - 9h às 13h - Avenida: São Sebastião; Distrito: de Capim, Ruas: do 
Jordão, João  Mauricio Pereira, Jordão Capim, José  Alves de Medeiros, José  Manoel do Nascimento, 
José  Vieira, Leonel Ferreira da Silva, Luiz Vieira, Principal Capim Sítio: Capim; CONDE - 10h às 
13h - Assentamentos: Dona Antonia, Gurugi II, Avenida: Principal, Fazendas: Amparo, Capim, São 
Lucas, Granjas: 4 Irmãos, Mariana, São Sebastião, Bailin, Ebenezer, Encantada, Gefadam, Maria 
do Céu, Monte Verde, Nossa Senhora de Fátima, Paraíso, Paribe, Rafaela, Rosa do Vale, Santa 
Clara, Santa Isabel, Santa Verônica, Santana, Localidades: Gurugi, Macambira, Loteamento: Nossa 
Senhora da Conceição, Ruas: Antonio Luiz da Silva, Comerciante João  Sabino, da Pista Gurugi, do 
Rio, Domingos Maranhão, dos Cristais, Douto, Nilo Davila Lins, Lenita Feliciano da Silva, Manoel 
Alves, Marcone Edson de Oliveira, Nossa Senhora da Conceição, Oscar Mota de Souza, Ovídio 
Alves, Pedro Álvares Cabral, Praga, São Gabriel, São José , São Severino, Sant Oto Antonio, Sant 
Oto Antonio, da Guia, da Pista, Dona Noilda, Emanuel Anexo do Vale, Sítios: Agrovila do Porto, 
Amparo, Bonanza, Capim Açu, Caxitu, Caxitu de Baixo, Encantada, Grota Caxitu, Idalina, Ipiranga, 
Mituacu, Nakamura, Nossa Senhora Conceição, Olho D’água Verde, Paripe, Pituacu, Prazeres, 
Santa Alice, São Bento, São Francisco, Utinga, Gurugi.

Excepcionalmente, poderá haver cancelamento ou atraso no horário previsto, caso surjam dificul-
dades operacionais, independentemente de qualquer outro aviso. Se os trabalhos forem concluídos 
antes do horário pré-estabelecido, a energia será reestabelecida. Para mais esclarecimentos, ligue 
grátis para a Central de Soluções, pelo número 0800 083 0196, disponível 24 horas, ou acesse o 
site da Energisa: www.energisa.com.br

A ENERGISA comunica aos seus consumidores que suspenderá o fornecimento de energia, 
para execução de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, nos seguintes dias, 
horários e locais da área CENTRO:

DOMINGO, 22/07/2012 - LOGRADOURO - 7h30 às 12h - Fazenda: Barreiras, Logradouro/
Trecho Da Rodovia BR 230, Sítios: Abreu, Barreiros, Barreiras, Beira Rio, Boqueirão, Braga, Braga 
de Baixo, Braga III, Girau I, Lages, Lagoa do Braga, Olho D’água, Olho D’água II, Passagem, São 
Bento; ESPERANÇA - 7h30 às 11h - Ruas: 13 de Maio, 7 de Setembro, Adelmo Batista, Benjamin 
Constant, da Pátria, Elísio Sobreira, Eufrásio Câmara, Francisco Almeida, Hercílio Fernandes, 
Juviniano Sobreira, Lourival Passos, Matias Fernandes, Presidente João Pessoa, Presidente Pru-
dente Morais, São Sebastião, Tomaz Rodrigues; AREIA - 7h30 às 12h - Conjuntos: Antonio Mariz, 
Mutirão, Distrito: de Muquem, Granja: Mariana, Ruas: Aderaldo Almeida, Ana Maria da Conceição, 
Dom Adauto, Fernando Santos Leal, Frei Damião, Graciliano, João Barreto, José P Almeida, José 
Rufino Almeida, Maria da Conceição, Otaviano Carneiro Cun, Professor Bonegio, Professora 
Carminha Souza, Severina Teixeira de Barros, Sítios: Antas, Bujari, Chá, Chá de Candeota, Chá 
de Jardim, Furnas, Lava Pés, Macacos, Mazagao, Pau Ferro, Pirunga, Recanto Alegre, Santa 
Tereza, São Francisco, Vale do Paraíso, Vilas: do Ipase, Hermenegildo, Pau Darco; SOLÂNEA - 8h 
às 11h30 - Ruas: 13 de Maio, 7 de Setembro, Candido de Sousa, Celso Cirne, Pedro Augusto de 
Almeida, Pedro Segundo de Almeida.

SEGUNDA-FEIRA, 23/07/2012 - CACIMBA DE DENTRO - 7h30 às 11h - Sítio: Trapia do 
Rio, Trapia, Lagoa D’água, Foguinho, Timbauba; ESPERANÇA - 7h30 às 11h - Sítio: Maniçoba; 
REMIGIO - 7h30 às 11h - Sítio: Pé de Serrote, Maniçoba; CAIÇARA - 8h às 12h30 - Sítios: Santa 
Terezinha, Arisco, Catolé; LOGRADOURO - 8h às 12h30 - Sítio: Malhada; SOLÂNEA - 8h30 às 
9h - Ruas: Chan de Santa Tereza, Imaculada Conceição, Leôncio Costa, Manoel Gomes de Araujo, 
Sítio: Baixas - 14h30 às 17h - Sítio: Jacaré; AROEIRAS - 8h30 às 11h - Fazenda: Umari, Rua: São 
Bernardo, Sítios: Bernardo, Boa Vista, Carapebas, Chá da Barra, Cumari, Galho Cortado, Piabas, 
Pilões, Riachão, Riachão de Pedro Velho, Umari; BOQUEIRÃO - 9h30 às 12h - Sítio: Zacarias, 
Rua: Zacarias - 14h30 às 16h30 - Sítio: São Gonçalo.

TERÇA-FEIRA, 24/07/2012 - ESPERANÇA - 6h30 às 12h - Distrito: Logradouro, Rua: Teresi-
na, Sítios: Bananeiras, Beneficio, Lajedão, Logradouro, Maniçoba, Meia Pataca, Meia Pataca Iv, 
Mulatinha, Pedra Pintada, São Miguel, Umburana, Velho; SOLÂNEA - 8h às 11h30 - Sítios: Santa 
Tereza, Chan de Santa Terra - 8h30 às 10h - Sítio: Benefício; AREIA - 8h30 às 11h - Sítio: Boa Vista; 
CAIÇARA - 9h às 12h30 - Sítio: Cajazeiras; BARRA DE SÃO MIGUEL - 9h30 às 11h30 - Ruas: Augusto 
Correia, Doutor Sebastião Pedrosa, Tenente Pedrosa, Thomaz de Aquino - 13h30 às 15h30 - Ruas: 
Augusto Correia, Candido Casteliano, João Pinto da Silva, José Canudo Vasconcelos, José Claudio 
de Lira; BOQUEIRÃO - 9h30 às 11h - Sítio: Mirador; MOGEIRO - 10h30 às 12h - Povoado: Pedra 
Branca, Rua: Pedra Branca, Sítios: Camurim, Nogueira, Pedra Branca - 14h30 às 16h30 - Sítios: 
Chá de Areia, Chá de Alma.

QUARTA-FEIRA, 25/07/2012 - NATUBA - 8h30 às 13h - Ruas: Santa Maria, Sítios: Azevem, 
Brejinho, Cacimba Cercada, Cercada, de Baixo, Fervedouro, Gito, Jatobá, Olho D’água, Olho 
D’água, Paquevira, Riacho, Santa Maria, Santo Azevem, Serra do Gado, Várzea Grande, Vassoura, 
Vassouras; ALAGOA NOVA - 8h30 às 11h - Sítios: Macaíba, Angelim; SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 
DE ROÇA - 8h30 às 11h30 - Ruas: Aderaldo Primo Tomaz, Faustino Moura, Francisco C Ramos, 
Isaura Juvino da Silva, Joaquim Guilerme Vasconcelos, José Cavalcante, José Farias de Souza, 
Josefa Farias Trindade, Pedro Nóbrega, Quintino P Costa, Santo Antonio, São Sebastião De Lagoa 
De Roça/Trecho Da Rodovia BR 104, Sítio: Retiro; ESPERANÇA 8h30 às 12h - Mercado Público, 
Ruas: 31 de Marco, Alfredo Regis Malaquias, Deputado Nivaldo de Farias Brito, Floriano Peixoto, 
Francisco Lauriano da Silva, João Medeiros, João Mendes, José de Andrade, José Ramalho Costa, 
Maria Bezerra, Severino Cordeiro de Morais - 15h às 16h - Sítios: Pintado, Riacho Fundo.

QUINTA-FEIRA, 26/07/2012 - REMIGIO - 7h às 11h - Sítios: Capim de Cheiro, Chá da Pia, Santa 
Terezinha, Santa Terezinha; AREIA - 7h às 11h - Sítios: Capim de Cheiro, Chá da Pia, Junco de Baixo, 
Lages, Olho D’água Seco, Queimada, Queimadas, Queimadas de Areia, Santa Terezinha, Serra da 
Pia; SOLEDADE - 8h30 às 11h30 - Ruas: Cesário Manoel da Costa, Eliane Barros da Silva, Elias 
Coelho Albuquerque, Elias de Souza, Gerson de Sousa Lima, Gerson Ouriques de Lima, Heleno 
José do Santos, Josefa do Carmo, Manoel Fernandes de Lima, Manoel Onofre de Souto, Raimunda 
Mendonça de Queiroz, Severino Capitulino, Severino G da Silva, Vereador Elias Coelho, Sítio: São 
Jose; BORBOREMA - 8h30 às 11h - Sítios: Tanque, Mata Limpa, Maria O; BOQUEIRÃO - 8h30 às 
11h - Sítio: Relva - 14h30 às 17h - Sítios: Lajes, Lages; BANANEIRAS - 14h30 às 17h30 - Ruas: 
Doutor Joaquim Florentino de Medeiros, Santo Antonio, Sítio: Chá da Munguba; AREIA - 15h às 
17h15 - Sítios: Jardim, Chá de Jardim.

SEXTA-FEIRA, 27/07/2012 - AREIAL - 8h às 12h - Sítio: Covão; TAPEROÁ - 8h30 às 12h - Ruas: 
Alípio de Farias, Antonia de Souza Sobral, Belarmino Gusmão, Capitão Irineu Rangel, do Cruzeiro, 
Efigênio Firmino Queiroz, Ester Carneiro Vilar, Frei Damião, Irineu Rangel, João Pinto Barbosa, 
Manoel Guimarães, Manoel Pinto Barbosa, Padre Izidro Cavalcante, Padre Inácio Cavalcante, 
Senador Andrade de Farias, Senador Rui Carneiro, Severino Olimpio Farias.

SÁBADO, 28/07/2012 - REMIGIO - 8h30 às 12h - Sítios: Capim de Cheiro, Xiquexique; CABA-
CEIRAS - 8h30 às 12h - Ruas: Coronel Maracajá, Deusdete Gomes Pereira, Doutor Nunes Filho, 
Epitácio Pessoa, Francisco Firmino Castro, Joaquim Gomes Henrique, Presidente João Pessoa, 
Professor Neuli Dourado, Sítios: Cabaceiras, Caiana, Coqueiro, Sacramento, Santa Cruz - 8h30 
às 10h - Ruas: 31 de Marco, 4 de Junho, Presidente João Pessoa, Raul Dinoa, Severino Francisco 
de Assis; TAPEROÁ - 9h às 12h30 - Fazenda: Lagoa das Marrecas, Ruas: Alípio da Costa Vilar, 
Contador Sebastião Bez, Corsino de Farias Sousa, Francisco Anízio Vila, Melquides Pimenta, do 
Conjunto, Sítios: Artifício, Batalha, Lagoa da Marreca, Marreca, Batalhaozinho.

Excepcionalmente, poderá haver cancelamento ou atraso no horário previsto, caso surjam dificul-
dades operacionais, independentemente de qualquer outro aviso. Se os trabalhos forem concluídos 
antes do horário pré-estabelecido, a energia será reestabelecida. Para mais esclarecimentos, ligue 
grátis para a Central de Soluções, pelo número 0800 083 0196, disponível 24 horas, ou acesse o 
site da Energisa: www.energisa.com.br

A ENERGISA comunica aos seus consumidores que suspenderá o fornecimento de energia, 
para execução de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, nos seguintes dias, 
horários e locais da área BORBOREMA:

DOMINGO, 22/07/2012 - LAGOA SECA - 6h30 às 9h - Ruas: Antonio Borges da Costa, Coronel 
João Lourenço Porto, Cícero Faustino Silva, João Alves Monteiro, José Caetano de Andrade, José 
Jerônimo da Costa; CAMPINA GRANDE - 8h às 8h30 - Catolé - Ruas: João Pequeno, João Quirino, 
Maria Aparecida Carneiro, Vigário Calixto.

SEGUNDA-FEIRA, 23/07/2012 - CAMPINA GRANDE - 8h30 às 11h - Monte Alegre - Ruas: Cícero 
Faustino Silva, Helena Maria de Oliveira Gangorra, Maria das Neves Araujo, Osvaldo Batista Anacleto, 
Sítios: Ipuaranan - 14h30 às 16h - Nova Brasília/Monte Castelo - Ruas: Gonçalves Dias, Horacio 
de Souza Cavalcante, José Aranha, José Licariao, Luiz Pedro de Farias, Obdedon Licariao, São 
Luiz - 14h30 às 16h - Santo Antonio - Avenida: Marechal Floriano Peixoto, Ruas: Salvino Oliveira 
Neto, Santata Cecília, Silva Jardim.

TERÇA-FEIRA, 24/07/2012 - CAMPINA GRANDE - 8h30 às 9h - Jardim Tavares - Ruas: Doutor 
Raif Ramalho, Epaminondas Macaxeira, Joaquim José do Vale, Nossa Senhora de Lourdes, Salvino 
Oliveira Neto, Silva Jardim - 13h às 14h40 - Catolé - Ruas: Doutor Raif Ramalho, Epaminondas 
Macaxeira, Joaquim José do Vale, Nossa Senhora de Lourdes, Salvino Oliveira Neto, Silva Jardim 
- 14h30 às 17h - Malvinas - Avenidas: Marechal Floriano Peixoto, Ruas: Doutor José de Alencar, 
Nunes Moreira, José Gomes Filho, Kleber Freire da Cruz, Maria Barbosa de Albuquerque, Maria 
Pequeno Lucena, Plínio Lemos, Vicente Barros Brandão - 15h30 às 16h - Liberdade - Avenida: 
Amazonas, Ruas: Doutor Edesio Silva, Papa João XXIII, Padre Pedro Serrão, Riachuelo, Severino 
Pimentel - 15h10 às 16h40 - Liberdade/Presidente Médici - Ruas: Aprígio Pereira Nepomuceno, 
Doutor Edesio Silva, Getulio Cavalcante, Papa João Xxiii, Riachuelo, Severino Pimentel; LAGOA 
SECA - 7h30 às 11h30 - SÍTIOS: Campinote, Retiro, Manguape.

QUARTA-FEIRA, 25/07/2012 - CAMPINA GRANDE - 8h30 às 11h - Estação Velha - Ruas: Antonio 
Carvalho Souza, Edga, Villarim Meira, Goiás, Guilhermino Barbosa, Prudente de Morais, Santina 
Maria da Conceição, Santa Luzia - 15h às 15h30 - Bodocongo - Ruas: Luiz Mota, Portugal - 16h30 às 
17h - Ramadinha II - Ruas: Florípedes Coutinho, Joaquim Amorim Junior, José Braga Lira, José Mota, 
José Paulino da Costa, José Vitorino da Silva, Josinete Oliveira Alves, Luiz Motta, Manoel Francisco 
Mendes, Professor Antonio Oliveira, Professora Maria Dias Ramos, Rubens Dutra; QUEIMADAS - 
8h30 às 11h - Rua: Soares, Sítios: Soares - 14h30 às 16h - Ruas: Cônego Oscar Cavalcante, João 
Miranda, Sítio: Castanho; MASSARANDUBA - 9h às 11h30 - Granja: Alto Belo Vista, Ruas: Aderbal 
Gomes da Silva, Alto da Bela Vista, Alto do Balanço, Antonio Bezerra Silva, Antonio Julião Martins, 
Domicio Rodrigues, Eulália da Silva Zeca, Firmino Pedro Sales, Herculano José Ferreira, Honorato 
Costa Agra Neto, Janduy Alves Porto, João Saraiva da Silva, José Herculano, José Pedro da Silva, 
José Tertuliano Pereira, Manoel Francisco de Lima, Manoel Zeca da Silva, Maria Alves dos Reis, 
Ney Arruda Câmara, Ney Câmara, Sebastião Alves dos Reis, Severino Herculano, Santa Terezinha, 
Vereador Pedro Agra da Cunha, Vereador Antonio Carneiro, Sítio: Tigre.

QUINTA-FEIRA, 26/07/2012 - CAMPINA GRANDE - 8h30 às 11h - Rocha Cavalcante/Três Irmãs - 
Avenida: Belo Horizonte, Ruas: Coronel Lindolfo de Albuquerque Montenegro, Fernando de Noronha, 
Florianópolis, Macapá, Maceió, Manaus, Porto Alegre, Recife, Vitoria; SÃO JOSÉ DA MATA - 8h30 
às 11h - Centro - Ruas: Belarmino Barbosa, Benicio Fernandes, Luiz Antonio, Monsenhor Sales, 
Salvino de Oliveira, Sítio: Núncia.

SEXTA-FEIRA, 27/07/2012 - CAMPINA GRANDE - 6h30 às 10h - Jardim Quarenta - Avenidas: 
José Martins de Andrade, Presidente Juscelino Kubitschek, Ruas: Américo Carneiro, da Republica, 
Enfermeira Maria de Lourdes Silva, João Nunes de Figueiredo, Manoel Feliciano do Nascimento, 
Senador João Cavalcante Arruda - 8h30 às 10h - Sandra Cavalcante/Catolé - Ruas: Arthur, Ferreira 
Castro, Claudino Colaço, Denise Alves de Medeiros, Doutora Neuza Brilhante, Giocondo Dias, Hugo 
de Andrade Amorim, Olívio Rique Ferreira, Sebastião Vieira da Silva - 14h30 às 15h - Jardim Pau-
listano - Ruas: Doutor Edesio Silva, Pedro Otavio de Farias Leite, Riachuelo - 16h às 16h30 - Rosa 
Cruz/Cruzeiro - Ruas: Almirante Barroso, Augusto Borborema, Engenheiro Lourival de Andrade, 
Francisco Ernesto do Rego, Jesuino Alves Correia, Luis Travassos Moura, Manoel de Freitas Ramos.

SÁBADO, 28/07/2012 - CAMPINA GRANDE - 8h30 às 10h - Catolé - Ruas: Engenheiro Sa-
turnino de Brito Filho, Manoel Alves Oliveira, Vigário Calixto; QUEIMADAS - 8h30 às 11h - Sítio: 
Barra João Leite.

Excepcionalmente, poderá haver cancelamento ou atraso no horário previsto, caso surjam dificul-
dades operacionais, independentemente de qualquer outro aviso. Se os trabalhos forem concluídos 
antes do horário pré-estabelecido, a energia será reestabelecida. Para mais esclarecimentos, ligue 
grátis para a Central de Soluções, pelo número 0800 083 0196, disponível 24 horas, ou acesse o 
site da Energisa: www.energisa.com.br

A ENERGISA comunica aos seus consumidores que suspenderá o fornecimento de energia, 
para execução de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, nos seguintes dias, 
horários e locais da área OESTE:

DOMINGO, 22/07/2012 - APARECIDA - 7h às 11h - Ruas: Alzira Ferreira dos Santos, Aparecida, 
Central, da Praça Publica, Francisco Joventino, Francisco Juvêncio Ferreira, Josefa Cassimiro de 
Almeida, Luiz Figueiredo Rocha, Olinto José de Almeida, Professor Vicente Lira, Santo Antonio 
Aparecida/Trecho Da Rodovia BR 230, Sítio: Biino; VIEIROPOLIS - 8h às 13h - Sítios: Baixo, 
Caburana, Cachoeira, Cachoeira de Baixo, Cachoeira de Cima, Carretão, Carretão dos Gadelhas, 
Carretão dos Juvenais, Estrela, Saco Mariana, Umburana, Umburana de Baixo, Umburana de 
Cima; LASTRO - 8h às 13h - Ruas: Mariana, Dom Paulo Sítios: Boa Esperança, Mariana, Russo, 
Russo Velho Vila: Mariana; SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - 8h às 13h - Fazendas: Aroeiras, Bom 
Destino, Jatobá, Lagoa Grande, Mandioca, Pereira, Pintadas, Várzea dos Martins, Ruas: Ananias 
Sarmento, Frei Damião, Frei Damião, Celestino Gomes de Sá, Frei Damião, Osmar Alves de Sá, 
São Jose, Sítios: Aroeira, Aroeiras, Barra da Cobra, Barro Branco, Bodegas, Bom Destino, Bom 
Destino II, Caatinga, Cabaça, Caldas, Catingueira III, Condado, Cruz Grande, Cruz Grande, Estrela, 
Estrema, Formigueiro, Genipapeiro, Genipapo, Itans, Jatobá, Lagoa das Éguas, Lagoa do Forno, 
Lagoa Grande, Malhada Vermelha, Mandioca, Moco, Mouro, Olho D’água, Pereiros, Poço de Cavalo, 
Riacho, Riacho, Riacho, Sanhaua, Sarapó, Serraria, Santa Cruz, Taboleiro do Meio, Várzea dos 
Martins, Viração; PATOS - 8h30 às 13h - Avenida: DOM PEDRO II, Ruas: Capitão Manoel Gomes, 
Dom Pedro II, Duque de Caxias, Elias Asfora, Felipe Camarão, Inácio do Leão, Irineu Jofilly, José 
Jorge, Major V. Dantas, Major Vicente JANSEN, Martiniano dos Santos, Mestre Elias, Miguel Impe-
riano, Santana; IBIARA - 8h30 às 12h - Ruas: Acioneda Ramalho, Antonio Ramalho Diniz, Cordeiro 
de Moura, Joaquim Cavalcante, Joaquim Lopes Ribeiro, Leonan Rodrigues, Luiz Pereira Souza, 
Manoel Valdevino da Silva, Olimpio Pessoa de Arruda, Pereira Souza.

SEGUNDA-FEIRA, 23/07/2012 - PATOS - 5h30 às 7h - Centro Comercial Darcilio Wanderley, 
Ruas: Antenor Navarro, Darcilio Wanderley, Domingos Lugo - 8h às 8h30 - Ruas: Candido Laranjeiras, 
Escola Rui Barbosa, Horacio Nóbrega, Juvenal Lucio, Panatis, Pedra Branca - 14h às 17h30 - Ruas: 
Alberto Lustosa, João Severino de Souza, Luiz Araujo Nóbrega, Luzia Noberto da Silva, Marina 
Gouveia Souto, Mario Gomes Moura, Severino Soares; CAJAZEIRAS - 6h30 às 10h - Avenidas: Julio 
Marques do Nascimento, Julio Marques Pereira de As, Ruas: Celso Matos Rolim, João Augusto Braga, 
José Leôncio da Silva; PAULISTA - 7h30 às 11h - Sítios: Almas, Várzea do Agostinho; IBIARA - 8h 
às 11h - Fazendas: Cavalo Morto, Riachão, Ruas: Cordeiro Moura, Sítios: Barracão, Logradouro, 
Monte Alegre, Mulungu, Negros, Olho D’água, Olho D’água de Lage, Pendência, Pereiros, Quebra 
Joelho, Serra da Palha; CONCEIÇÃO - 8h às 11h - Sítios: Boa Sorte, Brito, Fria, Imprensa, Serra 
da Palha, Santa Cruz; POVOADO DE SERRINHA - 8h às 10h - Sítio: Umaita; JURU - 8h30 às 
12h - Sítio: Jorge; ACAMPAMENTO SÃO CONGALO - 8h30 às 12h - Rua: Da Quadra, Núcleo III; 
SÃO BENTO - 8h30 às 12h - Loteamento: São Bento de Baixo, Sítios: Riachão, Várzea Grande, 
Xique-Xique; SOUSA - 9h às 11h30 - Ruas: Domiciano Pires Braga, Emidio Sarmento de Sá, José 
Evandro, Lucia Nogueira Elias, Nogueira Elias, Raimundo Pereira Oliveira, Sales Fagundes de Lira; 
BELÉM DO BREJO CRUZ - 14h às 16h - Fazendas: Direito, Mundo Novo, Sítios: Boa Esperança 
, Canário, Gangorra, Grajaú, Panorama, Planalto.

TERÇA-FEIRA, 24/07/2012 - SOUSA - 7h30 às 12h - Fazenda: Lagoa dos Patos, Sítios: Lagoa 
dos Patos, Paqueque; PIANCÓ - 7h30 às 11h - Ruas: 24 de Agosto , Antonio Brasilino, Elzir Matos, 
Mascarenhas de Morais, Professor Conrado, Severino de Paula Farias; MANAÍRA - 8h às 12h - 
Comunidades: São Joaquim, Logradouro, Povoado: Pelo Sinal, Ruas: Benedito Amoroso, Eleno 
Dino de Sousa, Joaquim Umbuzeiro, Manoel Alves de Siqueira, Socorro de Lero, Vereador Francisco 
Dino de Sousa, Sítios: Areias, Baixio, Boa Vista, Cabaré, Cachoeira, Gangua, Lagoa do Serrote, 
Pelo Sinal, Poto, Riacho Fundo, Samambaia, São Joaquim, São Joaquim II, Lira; POMBAL - 8h 
às 13h - Sítio: Sítio Monte Alegre; SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - 8h30 às 12h - SÍTIOS: Lagoa de 
Dentro, Lagoa de Fora; CACIMBA DE AREIA - 8h30 às 12h - Sítios: Mabanga, Emas; CATOLÉ DO 
ROCHA - 8h30 às 12h - Sítios: Rancho do Sito, Rancho do Povo, Rancho do Povo VII.

QUARTA-FEIRA, 25/07/2012 - PATOS - 5h30 às 7h - Ruas: Antonio Urquiza, Candido Laranjei-
ras, Carlota Cesar, Dinamerico Palmeira, Francisco Brandão, Inácio Fernandes, João Domingos 
Queiroz, Jorn Assis Chateaubriand, Palmeira, Panatis, Zilson Vieira de Lacerda; SOUSA - 7h30 às 
11h30 - Rua: Doutor Carlos Pires; PIANCÓ - 13h às 17h - Avenida: Governador João Agripino Filho, 
Ruas: Adalberto Lopes Filho, Antonio Lopes da Silva, Euclides Leite da Silva, Francisco Passos 
da Silva, Luiz Rufino Ferreira, Manoel Carlos Pereira da Cruz, Pedro Inácio Liberalino, Vantuy da 
Silva; TATAIRA - 13h30 às 16h30 - Localidade: Palmeiras, Ruas: Antonia Tavares, Dois Irmãos, 
Isaura Juvino da Silva, Joana Vieira, Nossa Senhora de Fátima, Sítios: Barra Velha, Juá, Tataíra.

QUINTA-FEIRA, 26/07/2012 - SOUSA - 7h às 12h - Sítios: Nova Olinda, Nova Olinda II, Genipa-
peiro; MONTE HOREBE - 8h às 12h - Localidade: Santa Fé; Sítio: Capim de Cheiro de Cima; SÃO 
BENTO - 8h às 11h - Sítio: Jenipapo dos Lucios; PAULISTA - 8h às 13h - Sítio: Riacho da Onça; 
TAVARES - 8h às 12h - Sítios: Domingos Ferreiro, Macambra do Lucio; DESTERRO - 8h às 12h - 
Sítios: Couro Grosso, Jatobá, Jatobá Baixo, Lagoa do Poente, Poço do Joao, Riacho dos Porcos.

SEXTA-FEIRA, 27/07/2012 - CAJAZEIRAS - 7h30 às 12h30 - Sítios: Barro Branco, Barro Ver-
melho, Boa Vista, Capoeiras II, Carvalho, Duvidoso, Gado Preto, Javigo, Lagoa de Lage, Lagoa do 
Arroz, Mastruz, Mata Fresca, Mulungu, Papamel Cajá, Penha, Prensa, Prensa II, Rebeca, Santana, 
Serraria; CATOLÉ DO ROCHA - 8h às 12h - Localidade: Bom Sucesso; DESTERRO - 8h às 12h - 
Sítio: Pitombas; CAJAZEIRAS - 8h às 13h - Ruas: Antonio Felix Rolim, Antonio Izidro Primo, Fausto 
Rolim, Joana Darc da Silva, Joaquim Rolim, José de Lima, José Guedes Rolim, José Lopes Brilhante, 
Leonardo Rolim, Lourival Gomes de Albuquerque, Luis Gomes de Lima, Luis Rolim de Lima, Maria 
de Lourdes Gomes, Maria Nerilda Rolim Dantas, Neuribertison de Sousa Meireles, Padre Cícero, 
Sítios: Brandão, Cocos Cajazeiras/Trecho Da Rodovia BR 230; ACAMPAMENTO SÃO CONGALO 
- 8h às 12h - Núcleo III; PAULISTA - 8h às 11h - Sítio: Riacho Fundo; TAVARES - 8h às 12h - Ruas: 
do Cruzeiro, Dona Mariana, Isaura Juvino da Silva, Maria Julia de Moraes, Sítio: Minadouro.

SÁBADO, 28/07/2012 - CONCEIÇÃO - 8h às 13h - Comunidades: Ingazeira, Saco Novo, Um-
buzeiro Rangel, Fazenda: Lira, Localidade: Alagoinha, Povoados: Biro, C. dos Carvalhos Sítios: 
Açudinho, Baixa do Juá, Baraúnas, Barro Vermelho, Baixo, Biro, Cabaças dos Martins, Cachoeira 
dos Carvalhos, Cacimba da Onça, Campo Verde, Canoa, Canoa I, Canoas, Cassiano, Catolé, Ce-
dro, Celeiro, Celeiro II, Chico Vaqueiro, Condado, Condado II, Coruja, Criminoso, Cruz, Espinheiro, 
Espinheiro Novo, Fabrício, Fundão, Gatos, Lagoinha, Lira, Malhada de Aroeiras, Mameluco, Martins, 
Monte Alegre, Oiticica, Panasco, Paulo, Pitombeira, Pitombeira, Poço da Pedra, Poço Redondo, 
Riacho do Meio, Saco da Ingazeira, Saco do Ingá, Saco Novo, Salgadinho, Serra da Lagoa, Serra 
Vermelha, Serrinha, Terra Nova, Umbuzeiro - 13h às 17h - Distrito: do Vidéu, Fazenda: Cacimba 
Nova, Povoado: Porção, Sítios: Cacimba Nova, Caldeirão 2, Novo, Porção; DIAMANTE - 13h às 
17h - Sítios: Cacimba Nova, Cafundó, Cafundó, Engenho Velho, Mata Limpa, Porção, Serrinha, 
Tabuleiro; SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - 13h às 17h - Fazenda: Jatobá, Povoado: de Boa Vista Ruas: 
Boa Vista, Irapua Leitão da Cunha, São José De Piranhas/Trecho Da Rodovia PB 366, Sítios: Água 
Fria, Almão, Ameixa, Antas, Arapuã, Armão, Bananeiras, Bartolomeu, Boa Vista, Boa Vista de Baixo, 
Boa Vista V, Cacare, Caiçarinha, Genipapeiro, Irapua, Jacu, José Pedro, Junco, Jurema, Lagem, 
Maia, Mameluco, Mandasaia, Morro, Morro do Manoel, Morro dos Marinho, Pé de Serra, Quixaba, 
Quixeramobim Iv, Quixeramubim, Riachão, Riacho da Boa Vista, Santa Luzia, Varjota, Várzea das 
Antas, Volta da Anta, Zé Pedro, Zé Pedro II.

Excepcionalmente, poderá haver cancelamento ou atraso no horário previsto, caso surjam dificul-
dades operacionais, independentemente de qualquer outro aviso. Se os trabalhos forem concluídos 
antes do horário pré-estabelecido, a energia será reestabelecida. Para mais esclarecimentos, ligue 
grátis para a Central de Soluções, pelo número 0800 083 0196, disponível 24 horas, ou acesse o 
site da Energisa: www.energisa.com.br

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
 - 2ª Abertura 
 CONVITE Nº 001/12
Registro CGE Nº. 12-00572-7
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviço de elaboração do 

projeto executivo, construção, montagem e instalação da interligação, incluindo conversões, para 
fornecimento de gás natural a 27 (vinte sete) clientes comerciais da “Feirinha de Tambaú”, localizada 
na Praça Santo Antonio, no bairro de Tambaú na cidade de João Pessoa/PB, com fornecimento 
parcial de materiais, em conformidade com o Anexo Q4 - Memorial Descritivo.

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS, através da sua Comissão Permanente de 
Licitação constituída pela Decisão DE. PRE 049/11, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 
24/12/2011, torna público para conhecimento dos interessados, de acordo com as disposições da 
Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações posteriores a INABILITAÇÃO das empresas: DIAS EN-
GENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, HENRIQUE ARAÚJO FRANÇA (AGÁS), e VIPETRO CONS-
TRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, pela não apresentação de nova documentação 
escoimada das causas de inabilitação e a HABILITAÇÃO da empresa ENGEAR ENGENHARIA DE 
AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA, para prosseguimento do certame.  Fica estabelecida a 
data de 23/07/2012, às 10h, para a abertura da Proposta de Preços - Envelope II.

ISABELA ASSIS GUEDES
Presidente da CPL

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº224/2012
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 03/08/2012 às 14:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de licença de uso de software antivírus para estação de trabalho 
e servidores, destinado a Secretaria de Estado da Administração - SEAD, 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 - 12-00967-8
João pessoa, 18 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

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 961/2012

AVISO

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO 
POPULAR - CEHAP, por intermédio da Comissão Especial de Chamamento, chama empresas do 
ramo da construção civil, com comprovada capacidade técnica, que manifestem interesse na apre-
sentação de propostas para construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social, destinadas 
a famílias com renda bruta mensal de até R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), no âmbito do 
Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV para municípios com população até 50.000 habitantes, 
integrante do Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU, instituído pela Lei Federal Nº 11.977, 
de 07 de julho de 2009, e suas alterações, regulamentada pelo Decreto nº 7.499 de 16 de junho 
2011 e pela Lei Federal N° 12.424, de 16 de junho de 2011, em diversos municípios do Estado da 
Paraíba, com recursos do Orçamento Geral da União - OGU.

DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 01 DE AGOSTO DE 2012, ÀS 09:00 HORAS.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E RETIRADA DO EDITAL: Av. Hilton Souto Maior, Nº 

3059, bairro Mangabeira, João Pessoa-PB.
João Pessoa-PB, 17 de julho de 2012

Paulo Roberto Diniz de Oliveira
Presidente da Comissão Especial

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO 
ESTADO DA PARAÍBA

C.NPJ. 10.733.384/0001-05
RUA CLARICE JUSTA, 165 - TORRE - JOÃO PESSOA-PB CEP 58.040-070  

TEL (83) 3262 - 0222  TEL/FAX: 3221-5350/ 8721-6504
www.hotmail.com / www.gmail.com

sindesep-pb.org

EDITAL

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Para-
íba, no uso das atribuições estatutárias, convida, em primeira convocação, todos os membros da 
categoria dos Empregados em Hospitais e Casas de Saúde, do plano da CNTC, com abrangência 
territorial em PB, com EXCEÇÃO dos Enfermeiros no município de João Pessoa, que se encontra 
em sub judice; sendo a decisão favorável ao Sindicato, a categoria será abrangida pela presente 
convenção, a participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, para aprovação de pro-
posta de Contratação Coletiva 2012/2014, que se realizará no dia 24 de julho de 2012, às 18:30 
horas (dezoito e trinta horas), na Associação dos Aposentados da UFPB - ASIP, sito à Av.Presidente 
Epitacio Pessoa, 621, Cep - 58.030.000. João Pessoa-PB. O objetivo desta ASSEMBLÉIA é apreciar 
e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1 - Proposta de Convenção Coletiva de Trabalho; 
2 - Autorização para Instalação do Dissídio.

João Pessoa - PB, 19 de Julho de 2012.
ROBERTO DE ANDRADE LEÔNCIO

PRESIDENTE DO SINDESEP-PB

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB
COMITÊ CENTRAL

  EDITAL – PROCESSO DISCIPLINAR
O Comitê Central do PCB, com base no artigo 12 e seguintes de seu Estatuto, comunica que 

abriu processo de natureza disciplinar, de caráter individual, com indicativo de expulsão, contra as 
pessoas abaixo mencionadas. Apesar de a Direção Nacional do Partido ter dissolvido há mais de 
um ano todos os órgãos (regional e municipais) do Estado da Paraíba, na Justiça Eleitoral regional, 
essas pessoas tentam se candidatar nas eleições municipais.

Trata-se possivelmente de ex-filiados avulsos, listados abaixo, que ainda se encontrem inde-
vida e residualmente filiados em sua zona eleitoral, apesar da dissolução dos órgãos partidários:

- Antônio Jackson Ferreira (Município de Campina Grande)
- Antônio Carlos da Costa (Município de Campina Grande)
- Aecio Costa (Município de Campina Grande)
- Mariano Soares da Cruz (Município de Campina Grande)
- Walter Lopes Espinola (Município de Campina Grande)
- Francisco de Assis Oliveira da Silva (Município de João Pessoa)
- José Gervásio de Oliveira Neto (Município de João Pessoa)
- Francisco Edilson da Silva Ribeiro (Município de Massaranduba)
Para exercerem seu direito de defesa, todos poderão comparecer individualmente à sede do 

PCB, à Rua da Lapa, 180 – grupo 801 – Rio de Janeiro, de 12 às 18 hs, em dias úteis, dentro de 5 
(cinco) dias da publicação deste Edital. Ali serão ouvidos por um membro do Comitê Central. Outra 
alternativa é dirigirem sua defesa por correspondência eletrônica para pcb@pcb.org.br 

Rio de Janeiro,10 de julho de 2012   
Ivan Martins Pinheiro

Secretario Geral do PCB
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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.: ALBERTO FIGUEIREDO LIMEIRA
CPF/CNPJ: 012351388/0001-54
Titulo: DUP VEN MER IND  R$540,00
Cedente: M.B. PEREIRA VARAL - ME
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034756
Responsavel.: ALBERTO FIGUEIREDO LIMEIRA
CPF/CNPJ: 012351388/0001-54
Titulo: DUP VEN MER IND  R$540,00
Cedente: M.B. PEREIRA VARAL - ME
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034757
Responsavel.: ARQUITETAR CONSTUCOES E 
SERVICOS LT
CPF/CNPJ: 010529805/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$240,00
Cedente: ENGECT - ENGENHARIA CONSTRUTIVA E T
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036298
Responsavel.: COJUMINAS COJUDA MINERACAO 
LTDA
CPF/CNPJ: 035429968/0001-12
Titulo: DUP VEN MER IND  R$10.279,33
Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036542
Responsavel.: COJUMINAS COJUDA MINERACAO 
LTDA
CPF/CNPJ: 035429968/0001-12
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.402,91
Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036543
Responsavel.: CV CONSULTORIA E CONSTR. LTDA
CPF/CNPJ: 008607852/0001-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$289,21
Cedente: WOLLK ELEVADORES LT
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036281
Responsavel.: FRANCISCO DA SILVA MELO
CPF/CNPJ: 659187624-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$523,60
Cedente: TUBRAS INDUSTRIA DE TUBOS DO BRASIL
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036947
Responsavel.: GENILDA NUNES DA SILVA
CPF/CNPJ: 006303992/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$790,83
Cedente: ORIGINAL AQUAPLUS F I C L EPP
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032842
Responsavel.: HOMSS SISTEMAS ELETRONICOS LTD
CPF/CNPJ: 013427006/0001-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$883,20
Cedente: ELSYS EQUIP ELETRONICOS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035850
Responsavel.: IVONE VIEIRA LIMA
CPF/CNPJ: 466991804-44

Titulo: DUP PRES SER IN  R$488,33
Cedente: EDIFICIO RESIDENCIAL URBIETA JUNIOR
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036174
Responsavel.: JOAO FERNANDES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 161887804-20
Titulo: DUP PRES SER IN  R$200,00
Cedente: CONDOMINIO DO EDIFICIO AEROVILLE
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036177
Responsavel.: MARIA LUIZA AMORIM BRAZ
CPF/CNPJ: 094890534-49
Titulo: DUP PRES SER IN  R$394,00
Cedente: CONDOMINIO DO EDIFICIO AEROVILLE
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036173
Responsavel.: NEILTON FERNANDES PANTA JUNIOR
CPF/CNPJ: 058997014-39
Titulo: CHEQUER$5.000,00
Cedente: INSTITUTO JOAO XXIII
Apresentante: INSTITUTO JOAO XXIII
Protocolo: 2012 - 035667
Responsavel.: OTONIEL FIRMINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 299605094-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 59,90
Cedente: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035785
Responsavel.: PB GARANTIA E APOIO NADMINIS-
TRATIVO
CPF/CNPJ: 014960763/0001-99
Titulo: CHEQUER$550,00
Cedente: HIGOR DO NASCIMENTO BORBA
Apresentante: HIGOR DO NASCIMENTO BORBA
Protocolo: 2012 - 035450
Responsavel.: PERIMETRO SISTEMAS DE SEGU-
RANCA LTD
CPF/CNPJ: 013527043/0001-71
Titulo: DUP VEN MER IND  R$100,00
Cedente: VANESSA CARDOSO BATISTA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034913
Responsavel.: PETRONIO DE MENDONCA FURTADO
CPF/CNPJ: 003282604-44
Titulo: DUP PRES SER IN  R$460,00
Cedente: CONDOMINIO DO EDIFICIO AEROVILLE
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036184
Responsavel.: RECOVIAS-REST.E CONSERV.DE 
ROD.LTDA
CPF/CNPJ: 009598970/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.281,26
Cedente: ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036142

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,  19/07/2012
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.: ANTONIO TARGINO PONTES 
NETO ME
CPF/CNPJ: 014779657/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.225,00
Cedente: PECACATE COMERCIO SERVICOS 
PARA T L
A p r e s e n t a n t e :  C E F / A G . T R I N C . 
00.360.305/0037-15. JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035326
Responsavel.: ANTONIO JONAS GALVAO
CPF/CNPJ: 141029789-68
Titulo: DUP PRES SER IN  R$293,88
Cedente: CONDOMINIO LUXOR TAMBAU 
HOME SERVIC
A p r e s e n t a n t e :  C E F / A G . T R I N C . 
00.360.305/0037-15. JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036760
Responsavel.: ALIPIO SICCA REPRESEN-
TACOES
CPF/CNPJ: 013924231/0001-33
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.850,00
Cedente: MAX FOMENTO  MERCANTIL 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 - 036839
Responsavel.: CARLOS FREDERICO DE 
ARAUJO LEITE
CPF/CNPJ: 012566794/0001-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.198,33
Cedente: R M - ATACADISTA E DISTRIBUI-
DORA DE
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036430
Responsavel.: COSTA DO SOL EMP IMOB 
LTDA
CPF/CNPJ: 001945326/0001-54
Titulo: DUP VEN MER IND  R$875,00
Cedente: FLORESTA MAQUINAS E MOTO-
RES 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 - 035555
Responsavel.: CARLOS FREDERICO DE 
ARAUJO LEITE
CPF/CNPJ: 012566794/0001-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.144,36
Cedente: R M - ATACADISTA E DISTRIBUI-
DORA DE
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036428
Responsavel.: DIOGO CAVALCANTI DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 026761834-43
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.770,00
Cedente: H C PNEUS S/A
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 - 036248
Responsavel.: GENILDA NUNES DA SILVA
CPF/CNPJ: 006303992/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$790,84
Cedente: ORIGINAL AQUAPLUS F I C L EPP
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 - 034255
Responsavel.: GENILDA NUNES DA SILVA
CPF/CNPJ: 006303992/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$478,00
Cedente: ORIGINAL AQUAPLUS F I C L EPP
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 - 034252
Responsavel.: ISAAC ROBERTO DE CASTRO
CPF/CNPJ: 204293124-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$600,00
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 - 036406
Responsavel.: JOSILENE SSALUSTIANO
CPF/CNPJ: 008855972/0001-70

Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.237,04
Cedente: MASTER CONSULTORIA E NEGO-
CIOS 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 - 036824
Responsavel.: JOSE DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ: 191282583-04
Titulo: CHEQUER$100,00
Cedente: ADJAILTON ALVES PEREIRA
Apresentante: ADJAILTON ALVES PEREIRA
Protocolo: 2012 - 036319
Responsavel.: LUCIANO MEDEIROS DE 
MORAIS
CPF/CNPJ: 048915984-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$350,00
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 - 036394
Responsavel.: LUCIANO MEDEIROS DE 
MORAIS
CPF/CNPJ: 048915984-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$350,00
Cedente: B.M.A. LOCACOES LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036395
Responsavel.: MARCOLINO EDIFICACOES 
LTDA
CPF/CNPJ: 007673259/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 78,00
Cedente: O BORRACHAO BR 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 - 036358
Responsavel.: MONICA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 029475484-93
Titulo: DUP PRES SER IN  R$253,50
Cedente: ELZA ALVES TEIXEIRA ME
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 - 035884
Responsavel.: MEDICALNET DISTR DE MED 
E MATER HOS
CPF/CNPJ: 010483375/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$700,50
Cedente: FARMACE IND QUIMICO FARMAC 
CEARENSE
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035545
Responsavel.: MEDICALNET DIST DE M E 
M H LTDA
CPF/CNPJ: 010483375/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 57,28
Cedente: SERQUIP TRATAMENTO DE RE-
SIDUOS PB L
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-
90400888/000142 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035994
Responsavel.: TOP MAXX COML FRANCISCA 
B SOUSA LEI
CPF/CNPJ: 013916062/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$962,50
Cedente: PARPEL INDUSTRIA E COMERCIO 
DE PROD
A p r e s e n t a n t e :  C E F / A G . T R I N C . 
00.360.305/0037-15. JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036481
Responsavel.: VIA COURO COMERCIO 
LTDA - ME
CPF/CNPJ: 014758672/0001-75
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.973,90
Cedente: CALCADOS ITAPUA S.A CISA
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 - 036578

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,  19/07/2012
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO 
ESTADO DA PARAÍBA

C.NPJ. 10.733.384/0001-05
RUA CLARICE JUSTA, 165 - TORRE - JOÃO PESSOA-PB CEP 58.040-070  

TEL (83) 3262 - 0222  TEL/FAX: 3221-5350/ 8721-6504
www.hotmail.com / www.gmail.com

sindesep-pb.org
 

EDITAL

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Paraíba, 
no uso das atribuições estatutárias, convida, em primeira convocação, todos os membros da categoria 
(empregados em serviços de saúde), a participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
para aprovação de proposta de Contratação Coletiva 2012/2014, com a UNIMED JOÃO PESSOA, 
que se realizará no dia 24 de julho de 2012, às 18:30 horas (dezoito e trinta horas), na Associação 
dos Aposentados da UFPB - ASIP, sito à Av.Presidente Epitacio Pessoa, 621, Cep - 58.030.000. João 
Pessoa-PB. O objetivo desta ASSEMBLÉIA é apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1 - Proposta de Acordo Coletivo de Trabalho; 
2 - Autorização para Instalação do Dissídio.

João Pessoa - PB, 19 de Julho de 2012.
ROBERTO DE ANDRADE LEÔNCIO

PRESIDENTE DO SINDESEP-PB

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 SANTANA DOS GARROTES
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de combustíveis e lubrificantes, de acordo com o 
Processo Administrativo nº 040/2012 e Tomada de Preços nº  015/2012. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes
CONTRATADO: ANTONIO NETO SOARES GALDINO - CNPJ Nº 02.914.998/0001-65. 
OBJETO: Aquisição de equipamentos destinados ao NASF,  atendendo a  Secretaria de Saúde.   
VALOR GLOBAL: R$ 4.097,00 (quatro mil e noventa e sete reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2012.

Santana dos Garrotes - PB, 18 de Julho de 2012
JOSÉ ALENCAR LIMA  -   Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de combustíveis e lubrificantes, de acordo com o 
Processo Administrativo nº 040/2012 e Tomada de Preços nº  015/2012. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes
CONTRATADO: MERYELLE D’MEDEIROS BATISTA-ME - CNPJ Nº 05.843.739/0001-89. 
OBJETO: Aquisição de equipamentos destinados ao NASF,  atendendo a  Secretaria de Saúde.   
VALOR GLOBAL: R$ 10.273,00 (dez mil, duzentos e setenta e três reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2012.

Santana dos Garrotes - PB, 18 de Julho de 2012
JOSÉ ALENCAR LIMA  -   Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de combustíveis e lubrificantes, de acordo com o 
Processo Administrativo nº 040/2012 e Tomada de Preços nº  015/2012. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes
CONTRATADO: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS 

LTDA - CNPJ Nº 01.722.296/0001-17. 
OBJETO: Aquisição de equipamentos destinados ao NASF,  atendendo a  Secretaria de Saúde.   
VALOR GLOBAL: R$ 17.381,00 (dezessete mil, trezentos e oitenta e um reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2012.

Santana dos Garrotes - PB, 18 de Julho de 2012
JOSÉ ALENCAR LIMA  -  Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Jose Duarte de Sá, 19 - Centro - Triunfo - PB, às 09:30 horas do dia 31 de Julho de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de Confecções de Fardamentos 
destinado a diversas secretarias deste Municipio. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 011/2009. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 18 de Julho de 2012

GUIMARÃES ANDRADE DE FREITAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2012
OBJETO: Aquisição de um veículo, tipo passageiro, zero quilômetro, destinado a manutenção 

das atividades da Secretaria de Saúde do Município de Aparecida/PB. Data e Local: 01 de Agosto 
de 2012 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro 
- Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 18 de Julho de 2012
FILIZARDO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00039/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material permanente destinados a manu-

tenção das atividades da Secretaria de Saúde do município. Data e Local: 01 de Agosto de 2012 às 
09:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 18 de Julho de 2012
FILIZARDO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Agosto 
de 2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de veículo 
automotor de passeio. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 012/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone:             (83) 3531-4383      .
Email: cplcajazeiras@hotmail.com

Cajazeiras - PB, 18 de Julho de 2012
ULISSES NETO DE MESQUITA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para o serviço de Reforma e Ampliação do Aterro Controlado 

na Zona Rural do Municipio.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2012.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: 2.01 - SECRETARIA DE INFRA 

ESTRUTURA 04.122.1002.2044 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-
TURA 33.90.39.01 - MATERIAL DE CONSUMO 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

VIGÊNCIA: 150 (cento e cinqüenta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
ONDE LÊ CT Nº 00063/2012 - 11.06.12 - EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA 

- R$ 169.892,36
LÊ-SE CT Nº 00084/2012 - 11.06.12 - EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - R$ 

169.892,36

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL 04.2012

OBJETO: Aquisição de um veículo novo tipo utilitário, destinado a atender as necessidades do 
Fundo Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2012. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PSE/PRÓPRIOS: 02.041 - 10.301.0012.1008 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material 
Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2012. PARTES CONTRATANTES: 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA e FIORI VEICOLO LTDA - CNPJ: 35.715.234/0001-
08 - R$ 54.800,00 - CT Nº 00044/2012 - 18.07.12.

JOSÉ GAUDÊNCIO TORQUATO PINTO
Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA/PB 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2012

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Irene Martins, S/N - Centro - Alagoinha - PB, às 09h00min do dia 01 de Agosto de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Medicamentos 
diversos destinados ao atendimento da população municipal até dezembro de 2012. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 36/2010. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min e das 14h00min as 17h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Email: alagoinhaprefeiturapb@yahoo.com.br

Alagoinha - PB, 17 de Julho de 2012
ROSÂNGELA MARIA BARBOSA DE MELO

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA/PB 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2012

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Irene Martins, S/N - Centro - Alagoinha - PB, às 14h00min do dia 01 de Agosto de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de um veículo novo tipo utili-
tário, ano e modelo mínimo de 2012/2012, com capacidade mínima para 05 passageiros, destinado 
a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min e das 14h00min as 17h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Email: alagoinhaprefeiturapb@yahoo.com.br.

Alagoinha - PB, 18 de Julho de 2012
ROSÂNGELA MARIA BARBOSA DE MELO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Alvino de Moura, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 14h00min do dia 31 de Julho de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, destinada a locação de 01 (um) 
Veículo com capacidade mínima de 05 (cinco) passageiros para atendimento de necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2010. Informações: no horário das 14h00min as 
17h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Pilõezinhos - PB, 18 de Julho de 2012
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL 12/2012

OBJETO: Aquisições de 02 (dois) veículos novos, de primeiro uso, fabricação nacional, tipos 
passeio / utilitário. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2012. DOTAÇÃO: RECUR-
SOS FEB / IGD / PRÓPRIOS: 02.031 - 08.244.0008.1050 / 02.05 - 12.361.0015.1012 - 4.4.90.52.00 
- Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2012. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e FIORI VEÍCOLO LTDA 
- CNPJ: 35.715.234/0001-08 - R$ 123.600,00 - CT Nº 00128/2012 - 18.07.12.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
 AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2012
A Prefeitura Municipal de Logradouro, Estado da Paraíba, através de sua CPL, torna público 

que a licitação Tomada de Preços n.º 006/2012, cujo objeto é a execução de obras de Reforma e 
Ampliação da Unidade de Saúde Pedro Francisco Soares, localizado na Comunidade de Vila Nova 
Descoberta, no Município de Logradouro - PB, aprazada para o dia 25/07/2012 às 9:30 horas, foi 
ADIADA para o dia 08/08/2012 às 9:30 horas, por ter havido falha na publicação do Aviso de Licita-
ção no Diário Oficial da União, não atendendo ao prazo mínimo estabelecido pela lei nº 8.666/93, 
para a referida modalidade.

Edital e informações: no endereço acima, no horário das 8:00 às 12:00. Tel.: (0xx83) 3370-1327, 
até o dia 03/08/2012.

Logradouro(PB), 18 de julho de 2012.
MARCONDES CUNHA BEZERRA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2012
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 PRE-
SENCIAL nº. 029/2012, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Elaboração de Projetos Básicos. 
Data de abertura: 31/07/2012 às 08h30min (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, 18 de julho de 2012.
Daniel Bruno Barbosa da Silva - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2012
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. 030/2012, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Contratação de Serviços para Recuperação do 
Gramado do Estádio Municipal “O Jacintão”. Data de abertura: 31/07/2012 às 10h30min (Horário 
Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licita-
ções da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de Abril, S/N, centro, no horário de expediente. Outras 
informações pelo Telefone (83) - 3353-2274.

Sumé, 18 de julho de 2012.
Daniel Bruno Barbosa da Silva - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 

Extrato da ata da sessão para julgamento de habilitação da T. Preço nº 03/12. Objeto: Pavimen-
tação em paralelepípedo de ruas/trechos Ademir Pereira e Verinaldo de Oliveira, todas localizadas 
na sede do município de Assunção, de acordo com a Planilha Orçamentária e conforme projeto 
básico. Realizada no dia 17/07/2012, às 16h00min, LICITANTES INABILITADAS: BARBOSA Const. 
e Serv. Ltda, CNPJ 09.134.222/0001-71 - Itens 10.2.1 a) e b); 10.2.2 b), c), d), e), f), g) e h); 10.2.3 
a); 10.2.4; 10.2.5 a), b) e c); 10.2.6 a) e b); 10.2.7 a) e b); 10.2.8 a); 10.2.9 a); 10.2.11 a); 10.2.12 
a) e b); CEDRO Engenharia Ltda, CNPJ 07.940.834/0001-26 – Item 10.2.2 e); 10.2.4; COVALE 
Construções Ltda-ME, CNPJ 11.170.603/0001-58 – Item 10.2.4; Muralha Construtora Ltda, CNPJ 
12.929.740/0001-96 – Item 10.2.1 a) e c); 10.2.4; 10.2.6 a); 10.2.7 a) e b); 10.2.9 a); 10.2.11 a); 
10.2.12 a) e b). LICITANTES HABILITADAS: NÃO HOUVE. Ficam notificadas as licitantes para 
que apresentem novas documentações escoimadas das causas das inabilitações na Reunião no 
próximo dia 31 de julho de 2012, às 14h00min e continuação do processo. 

Assunção/PB, 18 de julho de 2012.
João Paulo Souza Galdino

Presidente CPL
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No mês de aniversário 
dos 22 anos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
(ECA), o Governo do Estado 
lança, por meio da Secreta-
ria de Estado de Desenvol-
vimento Humano (Sedh), o 
Plano Decenal de Enfren-
tamento à Violência contra 
Criança e Adolescente. O lan-
çamento aconteceu na tarde 
de ontem, no auditório do 
Ministério Público. Na próxi-
ma semana, haverá a primei-
ra reunião para definir ações 
baseadas no documento.  

Segundo a secretária 
da Sedh, Cida Ramos, que 
presidiu a solenidade, o 
Plano constitui um marco 
nas políticas públicas da 
Paraíba, porque visa ga-
rantir a proteção integral à 
criança e adolescente víti-
ma deste tipo de crime.

“O plano é um elemento 
importante porque coloca os 
eixos e os atores principais 
que estão à frente dessas 
ações. Ele é um arcabouço 
teórico com os conceitos e 
preocupações no enfrenta-
mento à questão da explora-
ção e violência sexual contra 
criança e adolescente. E junto 
com ele temos também o Plano 
Operativo, que cabe a cada se-
tor executar as ações”, afirmou. 

Participantes
Também prestigiaram 

o lançamento do Plano de 
Enfrentamento à Violência 
Sexual o procurador-geral 
do Estado, Gilberto Car-
neiro, o executivo da Sedh, 
Lau Siqueira, e o promotor 
da criança e do adolescen-
te, Alley Escorel. 

O evento contou ainda 
com a professora Maria Se-
nharinha Ramalho, repre-
sentando a Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB); 
o presidente da Associação 
de Conselheiros Tutelares 
da Paraíba, Lenon Jane de 
Sousa; e a presidente do 
Centro de Apoio à Criança 
e ao Adolescente (Cendac), 
Valquíria Alencar.

Soma de esforços
O Plano foi elaborado 

por uma comissão compos-
ta por membros da Rede de 
Enfrentamento ao Abuso 
e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes 
(Redexi), Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB), 
Rede Margarida Pró-Crian-
ça (Remar) e Tribunal de 
Justiça e Ministério Públi-
co. Também participaram 
da elaboração do Plano o 
Conselho Estadual de Defe-
sa dos Direitos da Criança 
e Adolescente (Cedca-PB) e 
as Secretarias de Estado de 
Desenvolvimento Humano, 
Educação e Saúde.

ERIVALDO SEBASTIÃO DA SILVA - CPF Nº 008.665.994-44, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental para Publicidade Volante 
Eleitoral, VW-Kombi Placa MOU-4489/PB, situado a Rua Venâncio Correia, 78 - Bairro Popular - Santa 
Rita - PB. Processo: 2012-003965/TEC/AA-0315.

EVA LUCIA FREIRE VALERIANO - CPF Nº 324.693.064-34, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização através do Processo 2012-003936/
TEC/AA-0295, para propaganda Volante Eleitoral, percurso: Município de Santa Rita - PB. Voyage- Placa: 
MNE - 3337, situado a Rua Paraná, 348, Conjunto Tibiri I, Santa Rita - PB.

PRODÍGIO ACADEMIA ESTAÇÃO DO ESPORTE LTDA - CNPJ Nº 00.753.912/0002-15, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da 
Licença de Operação nº 2708/2010 Proc. 3865/12, para Academia de Ginástica AC - 1.960m², situado 
a Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 1060 - Tambaú - João Pessoa - PB. Processo: 2012-003865/
TEC/LO-3271.

WILLIAN SOARES LEMES - CNPJ/CPF Nº 036.681.666-76 Torna público que a SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1543/2012 em João 
Pessoa, 20 de junho 2012 - Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: O PROJETO DE PISCICULTURA É 
COMPOSTO POR 04(QUATRO) VIVEIROS COM 0,1ha CADA UM, E UMA LAGOA DE SEDIMENTAÇÃO 
COM 0,52ha.Na(o)- FAZENDA PENHA CUPISSURA Município: CAAPORÃ - UF: PB. PROCESSO: 
2012-001626/TEC/LO-2576

CONSTRUTORA D. I. LTDA - CNPJ Nº 07.197.626/0001-89, torna público que requereu a SEMAM 
- Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia e Instalação, para Construção da Obra Residencial 
contemporâneo, situado na Rua Luiz Moreira Gomes, 190 - Bancários - João Pessoa - PB.

SOENCO SOC. DE ENG. E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ Nº 09.148.271/0001-63, torna público 
que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia para Construção de um 
Ed. Residencial (Solar Cabo Branco), situado a Rua Francisco Carneiro Araújo, no Bairro de Cabo 
Branco em João - PB.

VIMAEL IMOBILIÁRIA E PUBLICIDADE LTDA, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação, para CLUBE RECREATIVO, Situado 
a rua das Acácias, Lote A, Quadra 06, Loteamento Amazonia Parque, Intermares - Cabedelo - PB

UNICRED CENTRAL NORTE/NORDESTE - CNPJ N.º 70.119.680/0001-42 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n.º 
1106/2012 em João Pessoa, 7 de maio de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Empresa de 
Supervisão, Administração e Operação do Sistema Coop. Unicred Na(o) RUA DR. ANTÔNIO MOA-
CIR DANTAS S/N PARQUE ESPERANÇA - RENASCER Município: CABEDELO - UF: PB. Processo: 
2012-001927/TEC/LO-2652

A Subestação Elevatória de Tensão, Potência 69,8 kv, de titularidade da  Vale dos Ventos Geradora 
Eólica  S. A . , CNPJ 07.869.893/0001-55, torna público que requereu à Sudema - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a autorização para renovação de licença de operação para atividade 
de geração de energia elétrica, número do processo 2012-003504/TEC/LO-3156, situado na Rodovia 
PB 065, Km 23, Cep 58292-000, Mataraca/PB.

A Linha de Transmissão de Energia Elétrica, com tensão de 69,8 kv, de titularidade da  Vale dos Ventos 
Geradora Eólica  S. A . , CNPJ 07.869.893/0001-55, torna público que requereu à Sudema - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, a autorização para renovação de licença de operação 
para atividade de geração de energia elétrica, número do processo 2012-003502/TEC/LO-3155, situado 
na Rodovia PB 065, Km 23, Cep 58292-000, Mataraca/PB.

PORTARIA CRDD-PB Nº 011/2012       JOÃO  PESSOA , 02  DE JUNHO  DE 2012.
O Conselheiro Diretor Presidente do Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do 

Estado da Paraíba - CRDD-PB, no uso de suas prerrogativas legais que lhe conferem o Estatuto 
Social em seu art. 52,

R E S O L V E:
Art. 1º - Nomear , Sr. JOSÉ  CARLOS  PEREIRA  Despachante Documentalista inscrito no CRDD-

-PB sob o n°099/05,para exercer as funções  de  Delegado Regional da 1ª Delegacia Regional – 1ª 
DR-CGE, com sede em Campina Grande –PB

Art. 2º - O Delegado Regional da 1ª DR/CGE exerce as competências, vedações e funções 
inerentes ao CRDD-PB, além das normas de Ética e Disciplina, nos municípios que compreendem 
a sua jurisdição.

Parágrafo único – A jurisdição da 1ª DR/CGE compreende os seguintes municípios: Campina 
Grande, Alagoa Nova, Alcantil, Assunção, Barra de Santana, Boa Vista, Boqueirão, Caturité, 
Fagundes, Juazeirinho, Lagoa Seca, Livramento, Massaranduba, Matinhas, Olivedos, Puxinanã, 
Queimadas, Riacho de Santo Antônio, São Sebastião de Lagoa da Roça, Seridó, Soledade, 
Taperoá e Tenório.

Art. 3º - Ao Delegado compete representar administrativa e legalmente o CRDD-PB, adotando 
todas as providências necessárias para o desempenho das atribuições que ora lhe são conferidas.

Art. 4º - O cargo de Delegado Regional do CRDD-PB é REPRESENTATIVO, não ensejando 
qualquer contraprestação pecuniária.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, revogando as disposições 
em contrário. 

CARLOS ALBERTO ASSIS MONTENEGRO    -   Conselheiro Diretor Presidente

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA-Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, Licença de Instalação para o sistema de Esgotamento Sanitário de CIDADE VERDE, 
DIDTRITO INDUSTRIAL DE MANGABEIRA E PARTE DE MANGABEIRA VIII, 64.153 metros de 
rede. Município - João Pessoa UF: PB: Processo: 2012-003418/TEC/LI-1518

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA-Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Licença de Operação para o Sistema Integrado de Abastecimento de Água - SI 
SAA das cidades de Brejo dos Santos e Bom Sucesso - PB. Município - Brejo do Santos e Bom 
Sucesso UF: PB: Processo: 2012-003881/TEC/LO-3277

MOTEIRO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ Nº 12.683.595/0001-06, torna 
público que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Instalação, para Edi-
fício Residencial Maria Vitória, situado a Rua Lauro Torres, 218 - Tambauzinho - João pessoa - PB.

LAURO VICTOR DE BARROS NETO - CPF Nº 090.520.814-50, torna público que requereu à SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia, para Edificação 
Multifamiliar, situado a Rua Maria José Noronha Teixeira S/N - Bessa - João Pessoa - PB.

LAURO VICTOR DE BARROS NETO - CPF Nº 090.520.814-50, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação, para 
Edificação Multifamiliar, situado a Rua Esmeraldo Gomes Vieira - Bancários - João Pessoa - PB.

JESSICA SILVA DA FONSECA - CNPJ/CPF Nº 087.096.474-73, torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1463/2012 
em João Pessoa, 8 de junho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Carcinicultura e 
Psicultura, na Granja Boa Esperança - Município: SÃO MIGUEL DE TAIPU - UF: PB. Processo: 
2012-001066/TEC/LO-2454.

JOSE ADRIANO LOPES - CPF Nº 022.763.244-30, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de Licença de Operação 
para o Condomínio Multifamiliar, situado na Rua Maurina de O. Santos - Lote 355 Quadra 442 do 
Loteamento Cidade dos Colibris, nesta capital.

MAURICIO DE ARAÚJO - CPF Nº 831.941.001-06, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação, para Edificação 
Multifamiliar com 06 unidades Habitacionais AC-358,30m², situado a Rua Comerciante Álvaro Antero 
Nascimento, QD 260 LT 64 - Gramame - João Pessoa - PB. Processo: 2012-003919/TEC/LO-3289.

PEDRO PEREIRA DE LACERDA - CPF Nº 302.603.964-00, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental, para Propaganda 
Volante Eleitoral com Veículo Placa KIJ-0824/PB em Conceição e Vale do Piancó, situado a Rua 
Prefeito João Fausto S/N - Conceição - PB. 

ADÊNIO CECIL PIMENTEL - CPF Nº 554-444-904-04, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental, para Propaganda 
Volante Eleitoral - Veículo Corsa - Placa MNQ-6296-PB percurso Rio Tinto/PB, situado a Rua 
Tenente José de França Nº 37 - Rio Tinto - Centro - PB. Processo: 2012-003917/TEC/AA-0291.

JOSEFA NUNES DA COSTA - CPF Nº 060.638.684-02, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental, para Propaganda 
Volante Eleitoral - Percurso: Jacaraú/Pedro Régis-PB - FORD F4000 Placa: MMS-7015-PB, situado 
a Rua Comendador Renato Ribeiro Coutinho, 2466 - SAPÉ - PB. Processo: 2012-003921/TEC/
AA-0294.

RUGGERI OSCAR DO N. GUEDES ARANHA - CPF Nº 095.283.734-02, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental, para 
Propaganda Volante Eleitoral. PAS/Automóvel Placa OET-2289, situado a Rua Gedeão Amorim nº 
118 - Alagoa Grande-PB. Processo nº 2012-003918/TEC/AA-0292.

SUENIA DA SILVA VIEIRA - ME - CNPJ/CPF Nº 07.300.703/0001-84, torna público que a SUDE-
MA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
1810/2012 em João Pessoa, 12 de julho de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Lavra de 
Granito para produção de brita, referente ao Processo DNPM Nº 846.247/2012, no Sítio Lagoa de 
Favela - Município: PATOS - UF: PB. Processo: 2012-003067/TEC/LI-0242.

MADELEI COMERCIO DE MADEIRS DE LEI LTDA - CNPJ Nº 70.119.474/0001-32, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da 
Licença de Operação Nº 1856/2010/Proc. Nº 2009-005099 - Comércio Varejista de Esquadrias de 
Madeiras, Dobradiças e Fechaduras - AC: 200m², situado a Rua Manoel Deodato 750 - Torre - João 
Pessoa - PB. Processo: 2012-003927/TEC/LO-3292.

DANILO PEDROSA DE CALDAS - CNPJ/CPF Nº 061.040.554-35, torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1884/2012 
em João Pessoa, 16 de julho de 2012 - Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Edificação residencial 
multifamiliar com 02 unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitário composto de tanque 
séptico e sumidouro cilíndrico, na Rua Maria de Lourdes Pessoa Nº 203 - José Américo Município: 
JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-001176/TEC/LO-2478.
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Proteção a crianças e adolescentes 
lançado plano de enfrentar à Violência

Sejer realiza 
seminário sobre 
drogas e redução 
de danos

A Secretaria de Juven-
tude, Esporte e Recreação 
(Sejer) e o Conselho Munici-
pal de Juventude promovem, 
hoje e amanhã, o Seminário 
Municipal sobre Drogas e 
Redução de Danos. O evento 
será realizado no auditório 
do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia 
da Paraíba (IFPB), Jaguaribe. 
A abertura será às 9h, e as 
discussões seguem durante 
todo o dia. Na sexta, o evento 
também acontece o dia todo.

Destinado aos profis-
sionais da gestão municipal 
que trabalham nos projetos 
e ações sobre drogas, o semi-
nário tem o objetivo de deba-
ter e construir um documen-
to que apontará as diretrizes 
para que as ações interse-
toriais sejam unificadas de 
forma a garantir que os direi-
tos humanos e os princípios 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e do Sistema Único de 
Assistência Social (Suas) se-
jam efetivados.

“É importante realizar 
ações que se complementam 
para consolidar uma política 
sobre drogas, reforçando o 
respeito pelos direitos huma-
nos, garantindo ao cidadão o 
acesso à saúde e à cidadania 
de forma integral, sendo ele 
usuário ou não de drogas líci-
tas ou ilícitas”, afirmou o titu-
lar da Sejer, Thiago Pacheco.

Iniciativa 
O seminário surgiu da 

iniciativa da Comissão de Po-
líticas sobre Drogas do Con-
selho Municipal de Juventude 
e se respalda no atual cenário 
nacional e nas diversas nu-
ances que o tema tem dentro 
do município de João Pessoa. 
“Seguindo esse panorama, em 
que as drogas se tornam um 
novo subterfúgio para rein-
venções de antigos precon-
ceitos e atitudes excludentes, 
uma cidade vira terreno fértil 
para a marginalização social, 
cultural, econômica e da saú-
de”, ressaltou o secretário.

A partir de um texto 
base, contendo cinco eixos 
temáticos, será construído 
um documento com as dire-
trizes para a política munici-
pal sobre drogas. 

O Governo do Estado 
publicou decreto na edi-
ção de ontem, no Diá-
rio Oficial, ratificando 
as resoluções que conce-
deram benefícios fiscais 
pelo Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Indus-
trial da Paraíba (Fain), 
através da Companhia 
de Desenvolvimento da 
Paraíba (Cinep), a 10 em-
presas em oito municípios 
paraibanos. As empresas 
são dos segmentos de ali-
mentação, construção ci-
vil, artefatos de papelão, 
produtos farmacêuticos, 
entre outros, e juntas vão 
investir R$ 178,4 mi e ge-
rar 847 empregos diretos 
nos próximos três anos.

Entre os benefícios 
concedidos está a prorro-
gação e aumento dos pra-
zos pelo Fain, ampliação 
do portfólio de produtos, 
revisão nos percentuais de 
incentivo, aprovados na 
última reunião do Conse-
lho Deliberativo do Fain 
no final de junho, median-
te novos investimentos e 
geração de empregos.

Já foram aprovados 
este ano pelo conselho, 
projetos que vão benefi-
ciar quase 20 empresas em 
oito municípios na Paraí-
ba – Alhandra, Boa Vista, 
Campina Grande, Catolé 
do Rocha, Cabedelo, João 
Pessoa, Pedras de Fogo e 
Santa Rita – nos ramos de 
fabricação de alimentos, 
tintas e derivados, cons-
trução civil, indústria far-

macêutica, entre outros, 
em um investimento de 
R$ 202,3 mi e geração de 
975 empregos diretos.

O vice-presidente do 
Laboratório Rabelo S/A 
– uma das empresas be-
neficiadas –, Walter de 
Morais Coelho Bezerra, 
disse que o Fain tem um 
peso muito importante 
na ampliação dos inves-
timentos do grupo, pois 
vai colocar em prática 
um projeto de melhorias 
e expansão da empresa, 
que prevê a implantação 
de uma estrutura susten-
tável na sede do empre-
endimento na estrada de 
Cabedelo com sistema de 
energia solar e captação 
diferenciada da água.

investimentos 
O empresário lem-

brou ainda que o projeto 
prevê também a expansão 
de uma parte do galpão 
destinado à extração de 
matéria prima, que fun-
cionará numa área de três 
hectares no Distrito de 
Cajá, município de Caldas 
Brandão. A empresa está 
no mercado há mais de 
120 anos e tem uma pro-
dução de 50 mil unidades 
de Água Rabelo por mês.

O diretor industrial 
e acionista da Intrafrut, 
Solidônio Batista Guedes, 
destacou que os incenti-
vos do governo pelo Fain 
representam a viabilidade 
do empreendimento, pois 
o porte da sua fábrica não 

teria condição de sobre-
viver por conta da carga 
tributária do país que é 
muito alta.

“Esses incentivos vão 
chegar numa boa hora 
e nós devemos muito ao 
governo por isso. Na sede 
do meu empreendimento 
no Distrito Industrial de 
João Pessoa, numa área 
de 2.804 m², vou construir 
estacionamento, oficina 
mecânica, área de trata-
mento de efluentes, câ-
mara frigorífica e espaço 
destinado ao lazer dos 
funcionários. A empresa 
hoje emprega 180 pessoas 
diretamente.

A Intrafrut presidida 
pelo atual grupo está no 
mercado há nove anos e 
atua na fabricação de su-
cos concentrados e inte-
grais de frutas tropicais. A 
empresa tem capacidade 
instalada de 300 tonela-
das/dia e no ano passado 
conseguiu processar 50 
mil toneladas de frutas. 
Da sua produção, desti-
nada a 260 clientes, 60% 
vai para o mercado inter-
no e 40% ao externo, ex-
portada para países como 
Alemanha, Inglaterra, Es-
panha, Holanda, China e 
Japão.

De posse da publica-
ção ratificando a conces-
são do benefício, os em-
presários devem solicitar 
a Secretaria de Estado da 
Receita um regime espe-
cial para usufruir dos be-
nefícios.

Governo concede benefícios a 
empresas em oito Municípios

empregos diretos

As empresas do segmento da construção civil estão entre as beneficiadas com o incentivo 

Foto: ortilo antônio

O município de Montei-
ro, cidade com 31 mil habi-
tantes e a 305 quilômetros 
de João Pessoa, vai sediar 
hoje o ‘III Curso de Capaci-
tação para o Fortalecimento 
do Controle Social do Siste-
ma Único de Saúde (SUS)’. 
O evento é promovido pelo 
Ministério Público do Esta-
do da Paraíba (MPPB), por 
meio do Centro de Apoio 
Operacional às Promotorias 
da Saúde (Caop Saúde) e 
apoio do Centro de Estudos 
e Aperfeiçoamento Funcio-
nal (Ceaf) do MP.

A promotora de Justiça 
Adriana Amorim de Lacer-
da, coordenadora do Caop 
da Saúde, fará a abertura 
do evento, às 8h30, no Au-
ditório da Universidade Es-

tadual da Paraíba (UEPB), 
discorrendo sobre o tema ‘O 
Ministério Público e o Con-
trole Social’. Às 9h acontece 
a palestra ‘O Controle Social 
no SUS’, proferida pelo pre-
sidente do Conselho Estadu-
al de Saúde, Antônio Eduar-
do Cunha.

Às 9h30, será a vez da 
palestra ‘Atenção Primária 
em Saúde no SUS’, com a se-
cretária executiva de Aten-
ção à Saúde, Cláudia Luciana 
Macedo Veras. Em seguida, 
às 10h, será a vez da pales-
tra ‘Assistência Farmacêu-
tica’, com Karolinna Marçal, 
do Núcleo de Assistência 
Farmacêutica, da Secretaria 
Estadual da Saúde. Os deba-
tes da parte da manhã come-
çam a partir das 11h.

Monteiro sedia curso 
de capacitação hoje

do mp

A primeira reunião para definir 
ações baseadas no documen-
to será na próxima semana 
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