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Mulheres trabalham 8 horas
mais que homens na Paraíba

Uma pesquisa da OIT  
aponta que a mulher chega 
a ter na Paraíba uma jorna-
da semanal de trabalho de 
60 horas. O estudo consta-
tou também que o trabalho 
infantil caiu 11,5% no Esta-
do. PáginaS 10 e 25
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clima & tempo
Sertão

30   Máx.
22o  Mín.

32o   Máx.
18o  Mín.

34   Máx.
20o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,013 (compra) R$ 2,013 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,940  (compra) R$ 2,080 (venda)
EURO   R$ 2,470 (compra) R$ 2,471  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

 

Salários chegam a R$ 54,4 mil 
no Tribunal de Contas da PB

leI dA INforMAção
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Marés Hora Altura

Fonte: Marinha do Brasil
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Professores fizeram 
assembleia ontem no cam-
pus  I da UFPB. Página 14

Professores da 
UFPB rejeitam 
proposta e greve 
vai continuar

educAçãO

Operações do Detran este ano resultaram na apreensão de 985 veículos Página 15

l Hemocentro realiza ação na Praça da Bandeira, em Campina, para atrair doadores

l UfPB reabre hoje inscrições para o processo seletivo da escola Técnica da Saúde 

l Peti realiza caminhada hoje à tarde em Mandacaru para marcar os 22 anos do eCA

l funesc realiza de 23 a 27 deste mês a oficina “o Teatro, o corpo e a performance”

FOTO: Ortilo Antônio

FOTO: christinne eloy

Garças e outros pássaros mudam paisagem de uma lagoa no conjunto Funcionários I  Página 13

Brasil faz 
hoje último 
jogo antes 
da estreia

espetáculo 
Bruta Flor 
reestreia hoje 
no Santa roza

Página 24Página 8

O troca-troca de partidos tem movimentado os 
bastidores da AL, mas as sessões estão esvaziadas 
e deputados culpam a campanha eleitoral. Página 17

Campanha esvazia plenário
da Assembleia Legislativa

Caminhão 
bate e derruba 
passarela 
na Br-101

Página 25

Correio das Artes 
em homenagem a 
Hermano José será 
lançado hoje em JP

SUPleMeNTo

Página 7
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Tardou, mas finalmente a Agência 
Nacional de Telecomunicações (Ana-
tel) chamou o feito à ordem e adotou 
medidas mais duras no sentido de 
coibir os abusos que vêm sendo pra-
ticados pelas empresas de telefonia 
celular, que figuram entre as campeãs 
de queixas nos órgãos de proteção ao 
consumidor.

A partir da próxima segunda-feira, 
por ordens expressas da Anatel, será sus-
pensa a comercialização de linhas de te-
lefonia celular e internet em quase todo o 
país. A proibição abrange 19 dos 26 esta-
dos da federação e atinge as operadoras 
TIM, Oi (destaque em deficiência opera-
cional) e Claro. 

Não é de hoje que milhares de usuários 
de telefonia celular vinham reclamando 
dos maus serviços prestados pelas ope-
radoras. Embora as gavetas de órgãos 
como o Procon estejam abarrotadas de 
reclamações, nada de prático havia sido 
feito até agora no sentido de solucionar o 
problema.

As telecomunicações são um dos 
setores estratégicos, portanto de funda-
mental importância para qualquer país, 
em todos os planos. Em duas décadas, o 
fluxo de comunicação a longa distância 
cresceu vertiginosamente, no Brasil, com 
um imensurável volume de informações 
em circulação permanente.

Evidente que um país que almeja 
conquistar lugares mais altos no pódio 
das nações em desenvolvimento, como 

é o caso do Brasil, não pode abrir mão 
jamais de um sistema eficaz de serviços 
de transmissão de dados. Se tal sistema 
é desarticulado, isso implica em lentidão 
na superação do atraso.

Vale lembrar que, no Brasil, o setor 
esteve sob monopólio da Telebrás entre 
1972 e 1998, completando-se, agora, 14 
anos do polêmico processo de privatiza-
ção, que não impôs barreiras à participa-
ção estrangeira, nem estabeleceu limites 
de ações por comprador.

À época, a versão oficial, para a que-
bra do monopólio, apoiava-se no entendi-
mento de que o volume de investimentos 
necessários à modernização do setor era 
muito alto, retirando do Estado recursos 
que deveriam ser aplicados em ativida-
des essenciais, como saúde, educação e 
segurança pública.

Outro fato que vale a pena rememo-
rar diz respeito a um dos requisitos es-
tabelecidos pela Anatel, há quatro anos, 
para modificar a legislação e viabilizar a 
fusão entre a Oi e Brasil Telecom: que o 
processo resultasse em benefícios para a 
sociedade. Decididamente, não foi o que 
aconteceu.

Mas a Anatel pode ter culpa no car-
tório nesta quase anarquia que se ins-
talou na Oi, por exemplo. A agência fa-
cilitou as coisas para que a fusão entre 
a Oi e Brasil Telecom fosse realizada a 
contento, mas esqueceu-se de definir 
quais os benefícios que a Oi iria oferecer. 
Aí ficou fácil...

Qual o índice de reincidentes na popula-
ção carcerária do Brasil? 

– De 70 a 75 %, pois a estatística é po-
lêmica e difícil de fazer. Até o conceito tem 
sua dificuldade em ser estabelecido, pois se 
confunde “reincidente” (o agente que volta 
a delinquir) com “reincidência” (o ato repe-
tido da delinqüência). Há doutrinadores que 
definem “reincidência” como a repetição 
do mesmo crime por um dado agente, no 
intervalo de cinco anos após o trânsito em 
julgado da sentença condenatória; outros 
querem que “reincidência” seja a prática de 
qualquer crime nesse interlúdio.

A diferença entre “reincidente” e 
“reincidência” é substancial e representa 
realidades (e consequências) muito di-
ferentes. Como se leu acima, o índice de 
“reincidentes” no Brasil pode chegar a 
75%, quando se observa o segmento da po-
pulação carcerária que voltou a delinqüir e 
caiu, outra vez, nas malhas da Justiça. Esse 
número se refere aos internos, aos sujeitos 
que reincidiram. Mas o índice de reinci-
dência é impossível de se calcular, pois a 
reincidência abrange toda a população de 
ex-apenados, ou de apenados em liberdade 
condicional, que voltaram a delinqüir tan-
tas e quantas vezes saberão Deus e o Diabo. 
Por exemplo: o sujeito que saiu da prisão 
e assalta todo dia, vezes tantas, às vezes 
cometendo latrocínio, e dois anos depois 
de sua soltura “caiu” novamente, quantas 
vezes reincidiu? Uma vez, segundo o novo 
inquérito e o novo processo; mas ele não 
disse nem dirá quais e quantos crimes terá 
cometido, com o beneplácito da progressão 
que abrandou sua pena generosa pró réu – 

em prejuízo da sociedade.
Existirá alguma providência que impeça 

a reincidência?
A prisão perpétua decerto que não, pois 

o apenado poderá matar dentro da prisão, 
tirando a vida de um companheiro (como sói 
acontecer), ou de um agente carcerário, ou de 
quem vá lhe fazer uma “visita íntima”. Pode 
ainda, como é freqüente, o apenado coman-
dar quadrilhas desde o presídio, através da 
facilitação da telefonia celular ou de recados 
por via de sua família, de suas visitas ou de 
seu advogado, ou de seu médico. 

Qual seria, então, a medida preventiva 
de reincidência, em termos absolutos?

A pena capital. Só a pena capital 
garante a não reincidência. Se toda a 
população carcerária for executada, sem 
remanescentes, o percentual de reinciden-
tes ou de reincidência será zero. Portanto, 
os que afirmam que a pena de morte não 
reduz a criminalidade não estão equivoca-
dos: estão mentindo, pois o sujeito execu-
tado não reincide. A população carcerária 
do Brasil é da ordem de 500 mil (meio 
milhão) de internos; desses, 75% (350 mil) 
reincidirão estatísticamente, ou seja, cairão 
nas malhas da Justiça mais uma vez – fora 
as vezes que ninguém sabe nem ele dirá, 
nem os crimes que ele está a cometer de-
trás das grades, comandando sua quadri-
lha via  celular. 

A prisão é uma subtração temporária e 
relativa da sociedade (que ele freqüenta através 
da telefonia e de recados); a medida preventiva 
de reincidência (mepre), ou pena de morte, é 
uma subtração definitiva da sociedade, à qual o 
condenado jamais voltará a ofender.

O empresário José Neiva, mestre da 
arte fotográfica, em Campina, de repente, 
abandonou tudo e aderiu à atividade grá-
fica no que ela tem de mais nobre: editora-
ção de livros e material didático a serviço 
da educação no nordeste. Há cinquenta 
anos instalou a Grafset- Editora e Gráfica. 

Aos oitenta anos de vida, sente-se 
realizado, construindo para a Paraíba um 
patrimônio de exemplos de vida referta 
de dignidade e espírito público. Devo-lhe 
muito em termos de solidariedade polí-
tica. Nas seis eleições que disputei, José 
Neiva foi um aliado das minhas vitórias, 
me assegurando tranquilidade quanto à 
impressão do material de divulgação.

Conheci-o no seu estúdio no Ed. 
Paloma, em Campina onde eu comparecia 
religiosamente aos sábados, pela manhã, 
a fim de me atualizar sobre a conjuntura 
política da Paraíba, do Brasil e do exterior, 
pois na sua ânsia de se manter informado 
ouvia, noite à dentro, a BBC de Londres.

A cada final de semana, depois 
dessa peregrinação cívica, ouvindo José 
Neiva, Edvaldo do Ó, Severino Lauro, 

Adelson da Guri, e Francisco Gomes, da 
Solar, poderia comparecer tranquilo à 
Flórida, pois as notícias que ali chegas-
sem já não eram novidades. Estava apto 
para me encontrar com Hélio Soares, 
Orlando Almeida, Gilberto Dias e Chico 
Maria para papos descontraídos, no Bar 
31, suficientemente informado.  
        Esses contatos, além da informação, 
me livravam de um anátema e de uma 
atribuição: a) ser considerado, pelos cam-
pinenses, um secretário “atambauzado”; 
b) ficar no Palácio, nas manhãs dos sába-
dos, para ouvir e comentar, com Noaldo 
Dantas, o artigo do governador Ernani 
Sátyro a ser publicado em “A União” sob 
o título “Sempre aos Domingos”.

José Neiva, hoje empresário vitorioso 
da arte gráfica e da editoração de livros, 
merece aplausos da Paraíba, a que me 
incorporo, pelos seus 80 de anos de vida e 
50 da Grafset a serviço da inovação indus-
trial e do empreendedorismo campinense.

Campina Grande foi, e continuará 
sendo, sempre, centro precursor do em-
preendedorismo industrial da Paraíba!

Editorial

Um
Reincidência e reincidentes

 Chamando o feito à ordem

Empreendedorismo campinense 

Em meio a esse período 
de campanha, não é de 
bom alvitre aproveitá-lo 
para resolver diferenças 
pendentes ou partidá-
rias, de modo a que as 
consequências criem 
óbices ao andamento da 
máquina pública.
É impensável acreditar, 
por exemplo, que indi-
ferente a todo respaldo  
que embasa o pleito, a 
obstrução ao emprés-
timo pretendido pela 
Cagepa tenha origem 
nessas ações subal-
ternas. Em nome da 
ética, os interesses  da 
coletividade. É hora do  
bom senso recair sobre 
o suposto equivoco em 
gestação.

Os principais atrativos tu-
rísticos paraibanos, a infra-
estrutura hoteleira e as ta-
rifas praticadas pelo trade  
estão sendo apresentados 
esta semana aos agentes 
de turismo da operadora 
TAM, em São Paulo. 
Ontem, aconteceu o lançamen-
to de uma campanha de incen-
tivo às vendas de pacotes para 
o Destino Paraíba.

Por enquanto, a  única cidade onde 
o ex-presidente confirmou presen-
ça nesta campanha foi Recife, onde 
apoia o Humberto Costa, do PT.
Humberto, que lidera as pesquisas 
na corrida pela prefeitura, contará 
com a presença de Dilma.

A OAB-Paraíba quer inaugurar, 
até setembro, a Subseção que 
vem sendo construída na cida-
de de Cajazeiras, obra orçada 
em R$ 300 mil,  e que contou 
com apoio financeiro do  Con-
selho Federal.

BEM COMUM
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Humor

É grande a expectativa que, 
antes do recesso, a Câmara 
dos Deputados vote a Medida 
Provisória 565/12, conheci-
da já como a MP da Seca.
Sua aprovação permitirá que 
os produtores rurais, que 
perderam lavouras e reba-
nhos devido à seca no Nor-
deste nos últimos meses, 
possam ser beneficiados com 
linhas de crédito especiais,

EXPECTATIVA
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José Bonifácio Lobo
Presidente do TJD

osé Bonifácio Lobo, 73 anos, assumiu recentemente 
a presidência do Tribunal de Justiça Desportiva da 
Paraíba. Esta será a segunda vez que ele presidirá a 
corte, a primeira ocorreu no período de 1980 a 1982. 
Até o final da próxima semana, ele anunciará os 
procuradores e auditores que vão fazer parte das três 
comissões do TJD-PB. Em entrevista a reportagem 
de A União, Bonifácio falou dos objetivos à frente da 
instituição e dos últimos acontecimentos envolvendo 
os clubes paraibanos e aquela corte.

“Como 
torcedor, 
quero dizer 
que estou 
muito feliz 
com a vitória 
do Galo na 
Justiça”

J
Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br 
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EXCLUSIVO

Transparência 

Como o senhor recebeu a 
sua indicação para ser o pre-
sidente do TJD?

“Olha, com muita naturali-
dade, mas um pouco surpreso, 
porque tinham outras chapas e 
de repente os colegas se reuni-
ram em torno de minha candi-
datura e acabei sendo eleito por 
unanimidade. Para mim, é uma 
honra voltar a presidir esta cor-
te esportiva, que já tive o prazer 
de comandar da década de 80.

Como é feita esta escolha 
do presidente do TJD-PB?

“A indicação é feita pelas 
instituições de esportes, após 
isto, o TJD se reúne com os pre-
sidentes de comissões, audito-
res e o pessoal do Pleno para 
escolher.

Como o senhor pretende 
marcar a sua administração à 
frente do tribunal?

“Com muita transparência, 
com um bom relacionamen-
to com a imprensa e as outras 
instituições desportivas, mas 
acima de tudo, com o máximo 
institucional possível. Acho que 
o TJD foi presidido com muita 
maestria por um homem ín-
tegro, Genivaldo Fausto, e isto 
vai facilitar muito para eu dar 
sequência ao trabalho que já vi-
nha sendo feito”

O Sr. falou aí em bom re-
lacionamento e eu pergunto. 
Qual será o posicionamento 
da corte em relação à Federa-
ção Paraibana de Futebol?

“De muita cordialidade e 
harmonia, porém com total in-
dependência, porque são insti-
tuições diferentes e defendo o 
seguinte lema. “Cada macaco no 
seu galho”.

Quais as suas primeiras 
ações no cargo?

“A primeira eu já tomei. 
Convidei o Dr. Said Abel para 
ser o procurador geral do TJD 
e ele aceitou continuar o cargo, 
que já exerce com muita efici-
ência no momento. Na próxima 
semana, estaremos escolhendo 
o presidente de cada comissão 

e os cinco auditores. Já o Pleno 
terá nove auditores. E ainda na 
próxima semana também, ini-
ciarei uma visita a todos os clu-
bes tentando mostrar a eles que 
as coisas no esporte devem ser 
decididas no campo e não no ta-
petão”.

Por falar em tapetão, como 
o senhor viu esta situação do 
Treze em recorrer a Justiça Co-
mum? 

“Apesar de ser um instru-
mento jurídico de apelação, 
acho que os problemas despor-
tivos devem ser resolvidos na 
Justiça Desportiva. Mas se o Tre-
ze entende que tentou em todas 
as esferas desportivas, e só após 
recorreu à Justiça Comum, é um 
direito que lhe assiste, falando 
como presidente do TJD. Mas 
como torcedor, quero dizer que 
estou muito feliz com a vitória 
do Galo na Justiça, porque con-
seguiu ser mais um represen-
tante do futebol paraibano no 
Campeonato Brasileiro”.

O senhor recentemente 
foi relator de um processo 
que culminou com a conde-
nação do presidente do Auto 
Esporte, Watteau Rodrigues, 
por ter ofendido a presidente 
da FPF, Rosilene Gomes. O réu 
acusa, entre outras coisas, 
que deveria ter tido o direito 
de defesa nas comissões, an-
tes de ser julgado pelo Pleno. 
O que o senhor tem a dizer so-
bre isto? 

“Olha, tenho o maior respei-
to pelo excelente advogado Wat-
teau Rodrigues, que é meu ami-
go pessoal e tenho muita estima 
por ele. Mas neste caso, discor-
do do entendimento do direito 
dele. Ele foi julgado diretamente 
pelo Pleno, porque no caso dele 
não foi uma ofensa de jogo de 
um atleta, ou coisa parecida. Foi 
um problema envolvendo duas 
instituições: o Auto Esporte e a 
Federação Paraibana de Fute-
bol. Foi julgado com respeito e 
convicção  e o dirigente alvir-
rubro acabou sendo declarado 
culpado e punido por unanimi-
dade.”

será meta no TJD

Voltando um pouco para o 
ano passado, tivemos outro 
imbróglio jurídico desportivo 
de alta relevância, envolven-
do o Treze e o Botafogo, no 
final do Campeonato Parai-
bano. Até agora não temos 
uma decisão porque?

“Olha há momentos em 
que urge uma decisão, ou per-
de o interesse pessoal. Cabia 
ali uma decisão cautelar ou 
se perdia o bom direito por 
causa da demora. Mas faltou o 
final do julgamento e a ampla 
defesa, justamente, porque 
a matéria já não tinha tanta 
relevância e o Treze acabou 
sendo proclamado campeão, 
por decisão do STJD, a instân-
cia superior da Justiça Des-
portiva.”

Para finalizar, eu queria sa-
ber a opinião do senhor sobre as 
mudanças no Código Brasileiro 
de Justiça Desportiva para fa-
cilitar um acordo rápido em cer-
tas questões, como já existe o 
juizado de pequenas causas na 
Justiça Comum?

“Olha, isto veio facilitar e 
muito as coisas. Hoje o procura-
dor recebe a notícia pode fazer 
uma denúncia e tentar um acor-
do entre as partes envolvidas, 
sem necessitar levar a questão 
para um julgamento. 

Você vê hoje aí algumas 
penas alternativas para certos 
delitos, frutos de acordo, sem a 
necessidade de prosseguir com 
o processo até o julgamento das 
comissões e posteriormente do 
Pleno.”



Agende-se! 
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PBVest, shows e seminário

O Governo do Estado, por meio 
da Secretaria da Educação, anunciou 
a criação de 1.200 novas vagas para 
o PBVest e adiou o início das aulas, 
que seria neste sábado (21),  para o 
próximo dia 11 de agosto. As vagas serão 
criadas em novos polos das cidades de 
João Pessoa e Alhandra. Desse modo, o 
curso Pré-vestibular Social da Paraíba 
aumentará em 20% o número inicial de 
vagas ofertadas.

Serão abertos três novos polos 
do PBVest em João Pessoa e mais um 
na cidade de Alhandra. Segundo a 
coordenação do PBVest, juntamente com 
a Secretaria de Educação, estão sendo 

estudadas novas demandas para outras 
cidades do interior da Paraíba. 

“Adiamos o início das aulas em face 
da demanda nesses polos e aumentamos 
em 20% a quantidade de vagas. Esta 
oportunidade vem reforçar o caráter 
inclusivo do PBVest, que vem dar 
aos meninos e meninas da Paraíba a 
oportunidade de estudar e melhorar de 
vida”, afirmou o secretário de Educação, 
Harrison Targino.

Ontem, o Governo do Estado 
começou a divulgar as datas das novas 
inscrições, que deverão ser feitas através 
do endereço eletrônico http://www.
pbvest.pb.gov.br.

PBVest adia aulas para agosto

A banda Osorno se apresentará amanhã, a 
partir das 20h, no Clube Cabo Branco, em João 
Pessoa, no 2° Forró Test e Arraiá dos Técnicos. 
Na mesma noite, se apresentam as bandas 
Primeira de Luxo, Forró do Xega e Mania do 
Samba. 

A Osorno apresentará o show “Canta o 
Nordeste”, com um repertório composto desde 
o forró pé de serra aos atuais forrós eletrônicos. 

No domingo, também haverá atrações na cidade 
de João Pessoa. Dessa vez, no estádio Ronaldão. 
No Festival de Férias, a cantora Kelly Key se 
apresenta, às 16h, junto às bandas Osorno e 
Super Heróis. Para animar os “pequenos”, o 
evento contará com a presença do Palhaço Pipi, 
Dj Toretto, os covers dos palhaços Patati Patatá 
e de personagens da Disney. A entrada é R$ 10 
mais um quilo de alimento não perecível.

Banda Osorno faz apresentações neste final de semana

Governo cria 1.200 novas vagas para o PBVest e adia início 
das aulas. O I Seminário Estadual de Educação no Campo 
termina hoje. Banda Osorno faz shows neste final de sema-
na. Edu Araújo e Nelson Ayres no Intervalos Instrumentais

O Serviço Social do Comércio da Paraíba promove, hoje, mais um show através do projeto 
Intervalos Instrumentais, que nesta terceira etapa apresenta o teclado com trabalho dos músicos 
Nelson Ayres e Edu Araújo. O evento tem entrada gratuita, com início às 20 h, na Área de Lazer 
do Sesc Centro João Pessoa.

O tecladista Edu Araújo é paraibano e começou carreira aos 13 anos seguindo os passos 
de seu pai, que é músico, arranjador e maestro. Atualmente integra a banda de um dos maiores 
festivais de forró, o Forró Fest, e trabalha como acordeonista com o poeta Jessier Quirino. 
Além de desenvolver seu talento musical no teclado e acordeom, o artista trabalha como 
produtor.

 Como convidado, o músico, pianista, arranjador e compositor paulistano Nelson Ayres 
sobe ao palco. O artista foi o primeiro aluno brasileiro a cursar o Berklee College of Music, 
em Boston, nos Estados Unidos, onde criou o quinteto Os Cinco com o saxofonista Vitor Assis 
Brasil, e assim deram início ao primeiro grupo de música instrumental brasileira da costa leste 
americana.

Integrando a etapa, o Sesc realiza, ainda, um workshop de teclado, ministrado pelo 
convidado Nelson Ayres. O Intervalos Instrumentais é um projeto musical inovador e dá espaço 
para divulgação de artistas locais e convidados, no intuito de  fomentar a produção de música 
instrumental no Estado.  Para mais informações, ligar para (83) 3208-3158. 

Edu e Nelson no Intervalos Instrumentais

Fotos: Divulgação

A Secretaria de Estado da Educação promove 
até hoje o I Seminário Estadual de Educação no 
Campo. O evento, que está ocorrendo na sede da 
Federação dos Trabalhadores da Agricultura do 
Estado da Paraíba (Fetag), no Bairro de Jaguaribe, 
em João Pessoa, conta com a participação de 
representantes de vários segmentos. A abertura 
contou com a presença do secretário de Estado 
da Educação, Harrison Targino, que proferiu a 
palestra “Os Desafios da Educação do Campo na 
Paraíba”.

O evento objetiva discutir a Educação no 
Campo como resultado de uma conquista dos 
movimentos e organizações sociais na trajetória 
de luta pela inclusão de milhares de camponeses 
excluídos do direito à cidadania. O seminário 
discute também as políticas de educação no 
campo empreendidas pelo Governo Federal, 
para o período 2012/2014, que já estão sendo 
implementadas.

O secretário Harrison Targino destacou a 
importância dos movimentos sociais por terem 
tido a capacidade de modificar pautas políticas. 
Ele falou que foram dados alguns passos no país, 
no sentido de mudar a realidade da educação do 
campo, mas reconheceu os desafios que ainda 
existem para serem superados. 

“Temos quatro linhas que devem nortear 
nossa gestão: é preciso melhorar as práticas 
pedagógicas, tirar a ideia da escolinha do campo 
que não é trabalhada da forma respeitosa como 
deve ser, realizar formação de professores, 
implementar a educação de jovens e adultos com 
a garantia da educação profissional e tecnológica, 
garantindo a continuidade dos estudos por 
meio das 20 escolas técnicas que começam a 
ser implantadas na Paraíba com a primeira 
escola técnica estadual de saúde, inaugurada na 
semana passada no município de Sapé”, destacou 
Harrison. 

Seminário Educação no Campo termina hoje
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Trajetória poética
Hildeberto Barbosa Filho lança Nem Morrer é Remédio, 
livro que compila seus quase trinta anos de poesia

Correio das Artes 
homenageia o artista 
Hermano José

Espetáculo Bruta Flor 
reestreia hoje no 
Santa Roza
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TRIBUTO TEATRO

Hoje, a Livraria do Luiz é 
o palco de uma série de 
lançamentos de livros, a 
partir das 17h30. Dentre 
eles, a mais nova obra do 
poeta, crítico literário e 
jornalista paraibano Hilde-
berto Barbosa Filho, Nem 

morrer é remédio – Poesia Reunida (Ideia, 
433 páginas, R$ 52). O volume traz déca-
das de trabalho autoral, uma coletânea de 
14 livros dedicados à poesia, publicados 
desde o início de sua carreira até hoje, 
num período de 26 anos. A obra dá aos 
leitores uma dimensão de conjunto sobre 
o trabalho do poeta. “Esse livro serve para 
demarcar uma fase, um momento dessa 
trajetória, consagrando um longo ciclo de 
publicações, iniciado em 1986”, enfatizou.

A temática da obra poética de Hilde-
berto Barbosa, segundo o próprio, pode 
ser sintetizada em três aspectos. Um deles 
é a presença marcante das raízes e de suas 
origens. “Eu nasci e cresci num ambiente 
rural, então a presença dessas imagens na 
minha poesia é recorrente”, explicou. Outra 
abordagem encontrada nos poemas do pa-
raibano é a reflexão existencial, abordando 
temas como o cotidiano, a passagem de 
tempo, a morte e o amor tratados de uma 
maneira introspectiva. Por fim, a meta-
linguagem, a poesia retratando o fazer 
poético, também é um dos destaques de 
seus trabalhos. “É pensar na natureza da 
própria poesia”, ressaltou.

O título se refere a um verso de O Livro 
da Agonia e Outros Poemas, lançado em 
1991. Apesar de não apresentar conteúdo 
inédito, o livro possui em cada orelha co-
mentários sobre a obra e o autor, escritos 
por nomes de destaque da poesia. Estão 
presentes textos de Jomard Muniz de Brito, 
Sérgio Castro Pinto e José Mário da Silva.

As expectativas do poeta são altas 
para o lançamento da compilação. “Em 
outras ocasiões, tive uma boa aceitação e 
prestígio. Isso se deve, em parte, por mi-
litar, de certa forma, a favor da literatura 
na Paraíba, além de manter contato com 
os escritores locais”, analisou. Entretanto, 
Hildeberto é realista. “Sei que o público 
que se interessa poesia é bem pequeno, 
selecionado. Não é um grande público, é 
menor que o de crônica e o da prosa. É um 
gênero que exige mais do leitor, sobretudo 
a poesia moderna”, analisou.

Sobre seu processo de criação, o poeta 
acredita que as motivações para escrever 
são as mais variadas, surgindo na medida 
em que as experiências da vida acontecem. 
“Dentre elas, eu destacaria a experiência 
da leitura. Ela é o dínamo, o propulsor fun-
damental para criar um escritor. Se eu não 

FOTOS: Evandro Pereira

André Luiz Maia
Especial para A União

fosse sistemático leitor de poesia, não me 
tornaria um poeta”, enfatizou Hildeberto. 

Motivações
Natural de Aroeiras, interior do Esta-

do, Hildeberto Barbosa de Araújo Filho, 
além de escritor, poeta, crítico literário e 
jornalista é professor na Universidade Fe-
deral da Paraíba. Começou sua vida acadê-
mica no bacharelado de Ciências Jurídicas 
e Sociais, na própria UFPB, posteriormente 
graduando-se em Letras Clássicas.

Especializando-se em Direito Pe-
nal, na USP, Hildeberto logo retorna ao 
campo das letras e à terra natal, fazendo 
mestrado em Literatura Brasileira na 
UFPB, tendo como resultado a disser-

Advogado, professor, poeta e crítico literário Hildeberto Barbosa Filho convive com a palavra e diz que a leitura é fundamental para sua produção poética

tação Sanhauá: poesia e modernidade. 
Ensinou Português e Literatura em colé-
gios públicos e particulares no começo da 
carreira, ingressando como professor em 
sua universidade de graduação, lecionan-
do atualmente disciplinas nos cursos de 
Letras e Comunicação Social. Também na 
universidade, se tornou doutor em Lite-
ratura Paraibana. Assumiu, em setembro 
de 1999, a sexta cadeira na Associação 
Paraibana de Letras. Tem mais de trinta 
livros publicados, entre literatura e poe-
sia. Algumas de suas obras são: O Livro da 
Agonia e Outros Poemas, O Exílio dos Dias, 
Ofertório dos Bens Naturais, Crítica literária 
e ensaios: Aspecto de Augusto dos Anjos, 
Sanhauá: Uma Ponte para a Modernidade 

e À Sombra do Soneto e Outros Poemas.
A vontade de escrever foi uma con-

sequência do hábito da leitura, cultivado 
na infância e na adolescência. “Lá, a gente 
começa a ter contato com o código da 
linguagem, através dos livros de aventura, 
das histórias em quadrinhos. Depois, fui 
amadurecendo minha leitura. Destaco 
O Conde de Monte Cristo, de Alexandre 
Dumas, como o livro que fez a minha 
transição entre uma literatura de consu-
mo para um livro mais literário”. A partir 
daí, Hildeberto Barbosa passou a ler os 
romancistas nacionais e internacionais, 
passando para os poetas, num elenco de 
grandes nomes. “Tudo isso veio desaguar 
na minha produção poética”, completou.
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Vivências

No fim do mês passado, o Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) deu provimento a recurso do Google contra decisão 
do Tribunal de Justiça do Rio que o obrigava a deixar de 
oferecer fotos e filmes de apelo erótico e sugestões de 
pedofilia da estrela de cinema e televisão Xuxa Meneghel. A 
jurisprudência foi firmada sob a alegação de que o prove-
dor de internet não pode ser inculpado e punido por mate-
rial que não produz nem fiscaliza, mas apenas faz circular. 
Antes disso, a Terceira Turma do STJ manteve condenação 
ao Orkut, de propriedade do Google, por ter mantido 
ofensas feitas por um blogueiro ao diretor de uma faculda-
de em Minas. Aquela turma fixou em 24 horas, depois de 
denunciada a ofensa, o prazo para o veículo suspender a 
exibição dela, sob pena de ser corresponsabilizado judicial-
mente.

 Para qualquer leigo em meandros do jurisdiquês, 
caso do autor destas linhas, há uma contradição em ter-
mos. E certamente a confusão é provocada pela ausência 
de uma legislação clara e rigorosa para coibir a circula-
ção de infâmias covardes e anônimas em redes sociais e 
quaisquer veículos que acolham e divulguem informações 
de todo tipo num dos meios mais utilizados de comunica-
ção deste século da alta tecnologia, que é a rede mundial 
de computadores. A omissão jurídica a respeito do assun-
to não é uma exclusividade tupiniquim, mas nos países 
desenvolvidos alguns avanços têm sido registrados para 
impedir abusos sem violação de direitos elementares da 
liberdade de informação, expressão e opinião. A praticida-
de e a comodidade oferecidas pelo banco de informações 
vendido pelo Google são de tal ordem que tem passado 
ao largo dessas decisões o fato elementar de que esse 
provedor vende um produto que obtém de graça, o que 
caracteriza, obviamente, pirataria. E também que a tecno-
logia capaz de facilitar qualquer pesquisa ou informar algo 
relevante a alguém que trabalhe com informação ainda não 
desenvolveu meios que tornem possível separar o joio do 
trigo. Não se sabe como distinguir um dado correto de uma 
reles falsificação.

Na verdade, não é realista reivindicar a erradicação da 
falsidade proibindo que o instrumento funcione, pois isso 
provocaria uma revolta mundial de usuários já habituados 
à facilidade da obtenção dos dados necessários para uma 
pesquisa ou um texto. Mas urge mudar radicalmente o 
enfoque que tem sido dado à proteção das mensagens vei-
culadas - reais ou falsas. As redes sociais e os provedores 
dessas informações não são – como querem fazer crer os 
executivos de um dos mais bem-sucedidos negócios de alta 
tecnologia do mundo – apenas formas de relacionamento 
interpessoal, mas seu alcance permite defini-los como 
meios de comunicação social. Quem duvidar está convida-
do a refletir sobre a importância dada a esses meios pela 
publicidade comercial e pela propaganda política.

Por mais riscos que a falta de vigilância possa pro-
vocar, seja na boa imagem de produtos, seja na honra de 
cidadãos, ninguém resiste a anunciar, promover ou sim-

plesmente se expor por esses meios. Neste ano de eleições 
municipais, o caluniômetro nacional ganhará velocidade 
maior até do que a do impostômetro da Associação Comer-
cial de São Paulo, fazendo parecer folguedos de crianças as 
infâmias divulgadas na última campanha presidencial, tais 
como fotos de Luiz Inácio Lula da Silva com uma mancha 
de urina na calça ou lendo um livro de cabeça para baixo e 
de sua candidata, Dilma Rousseff, exibindo um fuzil a tira-
colo. Dilma também foi citada falsamente como impedida 
de entrar nos Estados Unidos por causa de sua militância 
na guerra bruta e suja contra a ditadura militar brasileira, 
na qual os americanos simpatizavam com os militares.

No entanto, ainda que vítima, o governo do Partido 
dos Trabalhadores (PT) nunca manifestou interesse algum 
em reprimir a covarde rede de infâmias que circula im-
punemente entre os usuários de computadores no Brasil, 
como se ela fosse de somenos importância.

 O petista Marco Maia (RS), presidente da Câmara 
dos Deputados, tem tratado com displicência acima do 
razoável a tramitação na Casa do Marco Civil da Internet, 
que, em teoria, poderia pôr fim à confusão a respeito da 
responsabilidade de provedores e redes sociais em crimes 
contra a honra, como exposto no início deste texto. Aliás, 
a expressão em teoria merece uma explicação. A proposta 
a ser debatida e votada no Congresso é de uma platitude 
que não assusta caluniadores pela internet nem tranqui-
liza suas vítimas eventuais – quaisquer que sejam. Seria 
ingênuo imaginar que os parlamentares, cujos partidos são 
vítimas e algozes da rede mundial da maledicência, enfren-
tassem temas que tampouco empolgam seus colegas nos 
países mais ricos, como a pirataria do Google ou os servi-
ços prestados pelas redes sociais às agências de espiona-
gem. Mas é sua obrigação precípua impedir que se confun-
da – como vem ocorrendo, e não só nos meios cibernéticos 
– liberdade de expressão com licença para enxovalhar a 
honra alheia.

A indiferença dos legisladores ao problema torna-os 
cúmplices de quem se aproveita da ausência de leis que 
impeçam expressar ressentimentos, manifestar desvios 
de comportamento e até tirar vantagem da difamação. 
Não há mais tempo hábil para evitar que essa prática da-
ninha provoque turbulências indesejáveis nas campanhas 
eleitorais que estão para começar. Mas é preciso desde já 
empenhar a energia e o poder político que os membros 
do Governo Federal têm para pôr fim a esse massacre de 
reputações na telinha, em vez de gastá-los na discussão 
de marcos regulatórios da mídia e outros eufemismos a 
pretexto de disfarçar tentativas de controlar a informa-
ção ou a opinião desagradáveis ou nocivas aos donos do 
poder.

O primeiro passo a ser dado é a conscientização de 
que combater a veiculação da infâmia anônima em quais-
quer meios, computadores pessoais inclusive, não é ferir 
as liberdades individuais, mas acudi-las, salvaguardando a 
honra do cidadão.

Não sou entendedor de artes, 
mas sempre me ponho a refletir 
sobre aquilo que vejo. Ao olhar 
uma pintura fica-se impressiona-
do com a fidelidade das formas 
humanas ou dos elementos da 
natureza. Procuramos entender 
também qual a 
mensagem que 
quer o artista 
transmitir. E o bom 
artista coloca em 
sua obra aquele de-
talhe fundamental 
que nos faz pensar 
que só falta aquela 
figura falar. O olhar 
de Monalisa, de Da 
Vinci impressiona a 
todos; as obras ar-
quitetônicas da an-
tiguidade emocio-
nam; as paisagens 
dos grandes mes-
tres nos deleita; os 
desenhos, as cores, 
a combinação luz e sombra, tudo 
nos maravilha. Isto só para citar 
alguns exemplos. Mas o que  me 
encabula realmente é a música. A 
criação de sons, a harmonização 

dos mesmos é algo inexplicável. A 
materialização da imaginação do 
artista é algo difícil de explicar, e 
dali sai uma coisa mágica chama-
da música. Para mim, realmente 
é pura magia. A música suave nos 
faz sonhar, relaxar, descansar. Já 

a música mais agitada 
nos leva a mexer com 
o corpo, a saltitar e até 
mesmo pular de ale-
gria. Que poder mara-
vilhoso! Quem não ou-
viu uma música ao se 
levantar pela manhã, 
e esta permanecer na 
mente durante todo o 
dia? É ou não é algo de 
mágico? A música está 
sempre presente, nas 
horas tristes e nos mo-
mentos de festa.

Fico também a 
pensar no artista. Que 
mistério é este em 
que a pessoa já nasce 

com este dom. O artista plástico 
não se forma usando somente a 
técnica de pintura. Há que se ter o 
dom. Nem todos os filhos de uma 
família, por mais numerosos que 

sejam, não nascem com o mesmo 
dom. Podem ter as mesmas ca-
racterísticas físicas, mas as habi-
lidades são diferentes. O artista já 
nasce com o dom para criar  suas 
obras. Necessita do incentivo e 
do aperfeiçoamento das técnicas. 
A função dos pais é importante 
para identificar as habilidades dos 
filhos e para dar-lhes condições de 
desenvolvê-las. Se isto não ocor-
rer, este dom ficará adormecido e 
poderá nunca ser  despertado du-
rante a vida do ser. Para as pessoas 
que acreditam, como eu, em outras 
existências, julgo ser este dom 
uma herança espiritual. Mas isto é 
matéria para se discutir em outra 
oportunidade. O importante agora 
é poder apreciar tudo aquilo que os 
artistas nos brindam. É aproveitar 
as oportunidades de se ir a uma 
exposição, a um museu, e olhar as 
obras com um olhar diferente: o 
olhar da sensibilidade. Não ficar 
no somente “é bonito”. É apreciar 
os detalhes do conjunto, é deixar 
vagar a mente, de preferência ao 
mágico som de uma música. É sim, 
ver um mundo diferente. Viva o 
artista!

Jornalista - jnunes48@hotmail.com

Dia dos A vós
O primeiro dia como avô ninguém esquece. 

Hoje vivo essa sensação.
Comecei a vislumbrar essa sensação quando 

ainda morava nas brenhas do lugar onde nasci. 
Lá presenciei caboclos do mato, rudes, que amo-
leciam quando ouvia o choro do menino. Ainda 
mais quando era seu neto.

Preparei-me para o primeiro Dia dos Avós 
que, convenhamos, exigirá de mim esforço para 
conter a alegria. Como acho que homem não deve 
sufocar o choro, neste dia 26 de julho certamente 
sentirei incontida alegria ao colocar nos braços 
minha neta Luana Maria, que está com quarenta 
dias de nascimento.

Há trinta anos minha filha Maria Angélica 
proporcionou emoção sem tamanho ao celebrar 
junto a ela o primeiro Dia dos Pais. Gesto repetido 
quando do nascimento dos outros dois filhos. To-
dos os anos se repetia a alegria, não com a distri-
buição de presentes, mas na renovação do sentido 
de pertença.

Nesse momento não tentarei impedir que os 
meus olhos secos vertam lágrimas. Lágrimas de 
alegria por saber que a continuidade dos meus 
ancestrais está na presença da filha do meu 
filho.

Por isso que meus conterrâneos, com os 
quais convivi quando morava no mato, deixavam 
transparecer o contentamento ao olhar nos seus 
filhos a transferência da vida contabilizada como 
concluída. O homem rude dos engenhos e das fa-
zendas de gado tinha a sensibilidade e presenciei 
alguns escancarar o sorriso ao colocar nos braços 
seus netos.

O Dia dos Avós na tradição da Igreja primitiva 
é instituído para homenagear Joaquim e Ana, os 
pais de Maria, a mãe de Jesus. As comemorações 
se espalharam pelos séculos até que, entre nós, 
ganhou dimensão ainda mais forte, porque se 
tornou costume entre as famílias rurais, rezar 
novena e acender fogueira.

O Eclesiástico (14,1.10-15) esclarece que os 
avós continuam nos seus descendentes e os netos 
são a sua melhor herança. Cabe aos avós ajudá-los 
a se manter fiéis à aliança com Deus, que vem dos 
antepassados, incitando-os a repassar para as 
gerações seguintes esse sentimento. Isso para que 
a sua descendência continue. Os avós que assim 
procedem terão descanso sadio, seus nomes serão 
lembrados durante gerações.

Avós sábios terão descendentes que procla-
marão sua sabedoria e, com isso, celebrarão em 
seu louvor. Ajudemos a buscar a graça de Deus 
que faz brotar maná no deserto, que manda chuva 
e sol sobre a terra, para enriquecer de sabedoria 
nossos filhos e nossos netos.

O autor do Eclesiástico remete-nos à sabe-
doria e nos convida para viver plenamente os 
ensinamentos colhidos no exemplo de vida de 
Joaquim e Ana.

Tomo emprestado este poema de Ronaldo 
Cunha Lima, recentemente falecido, porque é um 
cântico dos avós:

Eternidade

Quando os meus filhos
Disserem aos meus netos
O quanto eu os amava,
E quando os meus netos
Disserem aos meus filhos
Que guardam lembranças minhas
E de mim sentem saudade,
Não terei morrido nunca:
Serei Eternidade!”

José  
Nunes

Crônica

A rede covarde da maledicência impune

A arte e o artista

Quem não
ouviu uma 
música ao se 
levantar pela 
manhã, e esta 
permanecer na 
mente durante 
todo o dia?

Crônica

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 20 de julho de 2012

José Nêumanne Jornalista e escritor - jose.neumanne@grupoestado.com.br

Geraldo R.R. Costa - Escritor - g.costajf@hotmail.com
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Aos 90 anos, o artista plástico paraibano Hermano José expõe a partir de hoje na Galeria Gamela

Chernobyl - 
Sinta a Radiação

Turistas percebem que não estão sozinhos na cidade devastada

Roteiro

RAUL, O INÍCIO, O FIM E O MEIO (BRA, 2010). 
Gênero: Documentário. Duração: 120 min. 
Classificação: 12 anos. Direção: Walter 
Carvalho e Evaldo Mocarzel. Documentário 
sobre vida e obra do maior ícone do rock 
brasileiro, desvendando suas diversas face-
tas, suas parcerias com Paulo Coelho, seus 
casamentos e seus fãs, que ele continua 
a mobilizar 20 anos depois de sua morte. 
CinEspaço 2: 19h30. Manaíra 8: 13h40 e 
21h30. Tambiá 3: 20h30.

CHERNOBYL – SINTA A RADIAÇÃO (Chernobyl 
Diaries, EUA, 2012). Gênero: Terror. Duração: 
90 min. Classificação: 14 anos. Diretor: Bra-
dley Parker, com Jesse McCartney,Jonathan 
Sadowski, Nathan Phillips, Olivia Dudley, Ingrid 
Bols Berdal, Devin Kelley, Dimitri Diatchenko. Um 
grupo de jovens busca um pouco de emoção 
durante as férias, viaja para o Leste Europeu, 
mais precisamente à cidade de Pripyat, 
abandonada após o holocausto de Chernobyl, 
ocorrido em 1986. Lá, eles percebem, tarde 
demais, que seres desumanos escondem-se na 
escuridão. Manaíra 2: 13h50, 15h50, 17h50, 
19h50 e 21h50.

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 Moriarty ele 
é apresentado a um mundo até então desco-
nhecido, onde há bastante liberdade no sexo 
e no uso de drogas. Logo Sal e Dean se tornam 
grandes amigos, dividindo a parceria com a 
jovem Marylou, que é apaixonada por Dean. Os 
três viajam pelas estradas do interior do país, 
sempre dispostos a fugir de uma vida monó-
tona e cheia de regras. CinEspaço 1: 16h30 e 
21h20. Manaíra 3: e 21h40.

VALENTE (Brave, EUA, 2012). Gênero: Anima-
ção. Duração: 100 min. Classificação: Livre. 
Direção: Mark Andrews, Brenda Chapman e 
Steve Purcell. A história acompanha Merida, a 
princesa de um reino governado pelo rei Fer-
gus e a rainha Elinor. Determinada em seguir 
o seu próprio caminho na vida, Merida desafia 

A nova edição do Correio 
das Artes, suplemento literário 
do jornal A União, será lançado 
hoje, às 20h, na Galeria Gamela, 
em Tambaú, na abertura da ex-
posição em homenagem ao no-
nagésimo aniversário do pintor, 
desenhista e gravador paraibano 
Hermano José. O Correio tam-
bém presta tributo especial a 
Hermano, com reportagem bio-
gráfica, textos críticos e depoi-
mentos.

A matéria de capa do Cor-
reio é assinada pelo jornalista e 
escritor José Nunes, que narra a 
trajetória do artista desde o seu 
nascimento, no Engenho Baixa 
Verde, em 15 de julho de 1922, 
até as exposições mais recentes, 
com destaque para o talento de 
Hermano nos campos da poesia, 
da pintura, da gravura e do dese-
nho e sua atuação como produ-
tor cultural e militante ecológico.

A dimensão estética da obra 
de Hermano é analisada por es-
pecialistas em artes visuais, a 
exemplo de Eudes Rocha, Ga-
briel Bechara e Madalena Zacca-
ra. Artistas que conviveram com 
ele durante a fase de aprendiza-
gem, como Miguel dos Santos, 
Fred Svendsen, Flávio Tavares, 
Clóvis Júnior e Walter Wagner 
relembram as lições do mestre 
em reportagem assinada por 
André Luiz Maia.

A marchand Roseli Gar-
cia, proprietária da Galeria Ga-
mela, também dá o seu depoi-
mento sobre Hermano, a quem 
considera uma das “mentes 
brilhantes” da cultura parai-
bana. Roseli acompanha o tra-
balho do artista há vários anos 
e já organizou diversas exposi-
ções – entre individuais e cole-

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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Seis jovens turistas resol-
vem fazer um passeio turístico di-
ferente para fugir da mesmice. Ig-
norando todos os avisos de perigo 
eles irão até a cidade de Pripyat, 
que há 25 anos foi devastada pelo 
acidente nuclear de Chernobyl. 
Depois de uma volta pelo local eles 
percebem que seres estranhos 
estão acompanhando o grupo. Ao 
notar que não estão sozinhos, coi-
sas aterrorizantes acontecem.

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: 13h30, 
16h, 18h30 e 21h. Manaíra 5: 14h, 16h30 
e 19hManaíra 6: 12h30, 15h, 17h30 e 20h. 
Tambiá 2: 14h20, 16h20, 18h20 e 20h20. 
Tambiá 6/3D: 13h20, 17h e 19h.

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. Direção: 
Felipe Joffily, com Emílio Orciollo Netto, Seu Jorge e 
Tainá Müller. Fernando, recém separado, passa boa 
parte do tempo tentando compreender 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: 14h20 e 19h10. Manaíra 8: 14h, 
17h, 19h15 e 21h40. Tambiá 1: 14h50, 16h50, 
18h50 e 20h50.

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

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 lon-
ga-metragem é dividido em quatro segmentos, 
todos abordando situações diferentes. CinEspaço 
2: 21h50.

O ESPETACULAR HOMEM ARANHA (The Amazing 
Spider-Man, EUA, 2012). Gênero: Ação, aventura 
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. Manaíra 4: 12h40, 15h40, 
18h45 e 22h. Manaíra 5/3D: 21h30. Manaíra 
7/3D: 20h30. Tambiá 4: 13h30, 16h, 18h30 e 
21h. Tambiá 6/3D: 21h.

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

Novo Batman fatura US$ 25 milhões em 
ingressos antecipados

Segundo o Hollywood Repórter, Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge 
vendeu US$ 25 milhões em ingressos antecipados nos EUA, uma das maiores 
pré-vendas que o cinema já teve. Analistas colocam o filme, que estreia sex-
ta-feira por lá, com uma abertura potencial entre US$ 185 e 195 milhões no 
fim de semana, o que daria facilmente ao longa o posto de maior bilheteria 
de sexta a domingo para um filme não-3D da história. A Warner Bros. prefere 
se manter conservadora, apostando em US$ 170 milhões. A quantia mínima 
esperada já superaria o recordista anterior da categoria, O Cavaleiro das Tre-
vas, que fez US$ 158 milhões em 2008.Para efeito de comparação, as cinco 
maiores aberturas de todos os tempos (3D e 2D) são Os Vingadores (3D 
- US$ 207 milhões), Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte II (3D - US$ 
169,18 milhões), Batman - O Cavaleiro das Trevas (US$ 158 milhões), Jogos 
Vorazes (US$ 152,53 milhões) e Homem-Aranha 3 (US$ 151,11 milhões)

Ou colaboramos ou evaporamos

Desde 2006 uma rede colaborativa e descentralizada de tra-
balho, formada por coletivos culturais espalhados por todo o Brasil, 
tem feito barulho no cenário independente, produzindo milhares de 
ações que vão desde a realização de festivais de música, turnês nacio-
nais e internacionais de novos artistas, até a criação de uma moeda 
própria. É o Circuito Fora do Eixo, uma movimentação pautada pelos 
princípios da economia solidária, associativismo e, principalmente, 
cooperativismo. Criando estratégias de sustentabilidade, através do 
uso e compartilhamento de tecnologias sociais, o circuito tem coloca-
do em prática valores fundamentais nesse início de milênio, como o 
respeito à diversidade, à pluralidade e as identidades culturais, mo-
bilizando milhares de jovens artistas e produtores não só no Brasil, 
mas até no exterior.

A rede se ramificou rapidamente por todos os estados brasi-
leiros e hoje movimenta uma cena que se espalha por mais de 100 
cidades, produzindo cerca de cinco mil shows ao ano. Recentemente, 
o circuito passou a ter conexões com vários países da America La-
tina, possibilitando a circulação de muitos artistas, num processo 
de intercâmbio que também tem trazido grupos do exterior para se 
apresentarem por aqui.

Entre os projetos desenvolvidos com o intuito de fortalecer a 
economia da cultura, destacam-se o Festival Grito Rock América do 
Sul, que na última edição marcou presença em 200 cidades; a pla-
taforma Toque no Brasil, que disponibiliza vagas para milhares de 
eventos, aproximando artistas e produtores de forma rápida e direta; 
além da Fora do Eixo Discos, focada no lançamento de novas bandas 
independentes, e do Observatório FDE que reúne propostas e meto-
dologias de formação livre em uma programação com debates, fó-
runs e oficinas transmitidas ao vivo pela internet. O mais novo reben-
to é a Rede Brasil de Festivais Independentes, lançado essa semana, 
incluindo mais de 100 festivais de todas as regiões do país.

Em nosso Estado, se integram ao circuito a Associação do Rock 
do Sertão da Paraíba, sediada em Cajazeiras, Coletivo Atissar em Za-
belê, Coletivo Estação em Sousa, Coletivo Natora em Campina Gran-
de, Tin Tin Cineclube e Coletivo Mundo, ambos em João Pessoa. Esse 
último destaca-se pela intensa movimentação na região do Varadou-
ro, localizada no centro da Capital paraibana, realizando diversas 
atividades como shows, exposições, debates e oficinas, além de ser 
responsável pelo mais tradicional festival de música independente 
do Estado: O Festival Mundo, que esse ano completa oito edições. 
Reunindo artistas locais e nacionais, o evento vai além da música. 
Trata-se de um festival de artes integradas que movimenta a cena 
cultural de João Pessoa em todas as áreas, dialogando com as mais di-
versas linguagens, exemplo prático da filosofia orgânica e transversal 
do Circuito Fora do Eixo.

Na realidade atual do planeta, marcada pelo individualismo 
exacerbado, estímulo à competitividade e consumo desenfreados, 
a multiplicação dos processos cooperativos, solidários e coletivos, é 
a alternativa mais urgente e necessária, pois nos traz a certeza que 
realmente ou colaboramos ou evaporamos.

Arthur Pessoa
Músico
arthur_pessoa@yahoo.com.br

O curta-metragem paraibano O 
Som do Aboio, lançado em abril, foi 
premiado com o troféu D. Mercês, na 
categoria melhor Documentário, no II 
Cinecipó – Festival de Cinema Socio-
ambiental da Serra do Cipó, realizado 
esta semana em Santana do Riacho, 
Minas Gerais. Resultado de uma 
capacitação do projeto de audiovisual 
Janela do Mundo, com a participação 
de 20 jovens, e dirigido por Adriano 
Roberto, o documentário também 
recebeu o Troféu Unicap (Universidade 
Católica de Pernambuco), de Incentivo 
ao Audiovisual, no II Curta Coremas, na 
cidade de Coremas (PB), no último mês 
de maio. O projeto Janela do Mundo 
é patrocinado pelo Programa BNB de 
Cultura, em parceria com o BNDES, 
com apoio da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) e Prefeitura Municipal 
de São José dos Ramos.

Curta paraibano 
é premiado em 
Minas Gerais

A Academia Paraibana de 
Letras (APL) e o Unipê pro-
movem hoje, às 16h, na sede 
da APL, um evento para a 
apresentação e lançamento 
de várias publicações, que 
começa com o lançamento da 
revista do Unipê, que será 
feito pela reitora Ana Flávia 
Pereira. Depois serão lançados 
O Evangelho nos Nossos Dias, 
de Dom Aldo Pagotto, Crimes 
que Abalaram a Paraíba, do 
jornalista Biu Ramos, Rapunzel 
e Outros Poemas da Infância, 
de Jairo Cézar, A Fala do Poder, 
do jornalista Nonato Guedes, e 
Guiadas pela Justiça, Movidas 
pela Fé, da desembargadora 
Fátima Bezerra.

APL e Unipê 
lançam livros em 
João Pessoa

Mídias em destaque

Drops & notas

tivas -, para divulgar a arte de 
Hermano.

Para o editor do Correio 
das Artes, jornalista William 
Costa, Hermano é uma das mais 
importantes personalidades do 
cenário artístico e cultural pa-
raibano, por seu talento e sua 
atuação no ensino e promoção 
das artes. “Além de pintor, gra-
vador e desenhista, Hermano 
atuou como diretor de teatro, 
cenógrafo e ilustrador de livros, 
o que demonstra sua versatilida-
de”, completou.

Hermano foi assessor cul-
tural do governador Ivan Bi-
chara Sobreira e participou da 
instalação da Pinacoteca da 
Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB). Integrou o conselho do 
Instituto do Patrimônio Históri-

co e Artístico do Estado da Pa-
raíba (Iphaep), trabalhou no Es-
paço Cultural José Lins do Rêgo 
e no Departamento Cultural da 
Prefeitura de João Pessoa, entre 
outras atividades.

Além das homenagens a 
Hermano, o Correio traz, en-
tre outros textos, um criativo e 
inspirado inventário do acervo 
musical do cantor e compositor 
Chico Buarque da lavra do juiz 
federal Roberto Machado, qua-
tro poemas do livro inédito do 
poeta José Antônio Assunção (A 
casa do ser, e um ensaio do es-
critor Silas Corrêa Leite sobre o 
romance Angústia, de Graciliano 
Ramos.

A edição completa-se com 
os ensaios, artigos e crônicas 
dos colunistas do suplemento 

– Amador Ribeiro Neto, Carlos 
Newton Júnior, Hildeberto Bar-
bosa Filho, João Batista de Brito, 
Milton Marques Júnior, Rinaldo 
de Fernandes, Wellington Perei-
ra e William Costa -, oferecendo 
aos leitores, mais uma vez, um 
dos melhores conteúdos cultu-
rais da atualidade, na Paraíba. 

SErviçO
Lançamento: Correio das Artes
Data: Hoje, às 20h
Local: Galeria Gamela
Endereço: Av. N. S. dos Nave-
gantes, 756/101, Tambaú
Entrada: Gratuita
Informações: 3226-1436/9962-
7069
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Teatro

Bruta Flor, espetáculo do Grupo Lavoura, com direção de 
André Morais e Jorge Bweres, reestreia hoje no Santa Roza

Depois de oito anos em cartaz 
com o monólogo Diário de 
um Louco, o ator paraibano 
André Moraes resolveu se 
lançar ao palco para aliar 
um desejo antigo de cantar 
e atuar ao mesmo tempo. 
Nasceu, assim, o espetáculo 

Bruta Flor. Ele continua sendo o único ator 
em cena, mas conta com o auxilio e com a 
interação de quatro músicos – Renata Si-
mões (viola), Michel Costa (violão) e Herlon 
Rocha (acordeon) – para contar a história 
de um trovador que envelhece e rejuvenes-
ce em um mesmo dia.

A peça fica em cartaz neste final de se-
mana, de hoje a domingo, no Teatro Santa 
Roza, com apresentações às 20h. A entrada 
custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Logo após sair do colégio, André Morais 
construiu uma adaptação para um monó-
logo de um conto do escritor russo Nikolai 
Gogol: Diário de um Louco. Ficou sozinho 
em cena durante oito anos, mas sempre 
teve a inquietação de aliar a música com sua 
interpretação. Neste constante desejo, veio 
a inspiração de criar uma peça repleta de 
poemas e com músicas baseadas em textos 
próprios, de colegas artistas e também au-
tores como Caio Fernando Abreu e Clarice 
Lispector. Estreou, assim, Bruta Flor em 
agosto do ano passado.

“Vontade de trabalhar com música eu 
sempre tive, mas não sabia como. Até que 
resolvi fazer juntando tudo. Juntando com 
o teatro que eu fazia desde pequeno em 
um espetáculo. Só não sei, ao certo, que 
momento essa ideia surgiu”, disse André 
Morais.

“Bruta Flor surgiu por causa dessa von-
tade. Depois veio a ideia de ser algo mais 
solar. Digo isso porque considero Diário de 
um Louco mais noturno, mais sofrível de 
certo modo”, completou André Morais.

Bruta Flor se passa em apenas um dia 
e conta a viagem de alguém que descobre 

a si mesmo. Revive toda sua história, numa 
caminhada por esse sonho. De manhã ele 
é menino, tornando-se homem e mulher 
numa tarde, velho ao fim do dia e novamente 
menino em um novo amanhecer.

“O processo de construção foi bem 
caótico, porque é a união de vários textos 
que eu gostaria de colocar em cena, como 
de Lispector e de Abreu. A partir disso, fui 
construindo o enredo e criando em vários 
personagens. O trovador é menino, é ho-
mem, é velho e é menino de novo. A história 
conta essas facetas da vida dele, mistura 
um pouco da vida dele com a minha, é uma 

espécie de alter-ego”, revelou André Morais.
Bruta Flor é um musical com obras 

que contam com participações de nomes 
importantes da música popular brasileira 
como Carlos Lyra, Chico César, Sueli Costa, 
Ná Ozzetti, Marco Antônio Guimarães, Ceu-
mar, Edu Krieger, Giana Viscardi e Milton 
Dornelas.

Compuseram em parceria canções 
especialmente para o espetáculo, que re-
sultou num CD com 11 músicas e também 
conta com as participações das cantoras 
Tetê Espíndola, Mônica Salmaso, Ná Ozzetti 
e Ceumar, além das adesões dos músicos 

FOTOS: Christinne Eloy

Horácio Roque
hroque.reporter@gmail.com

André Mehmari, Nonato Luiz, Sueli Costa e 
Toninho Ferragutti.

“A partir do espetáculo, fui criando 
letras para formarem essas canções. Fui 
convidando as pessoas para participar. 
Tanto que virou um CD. Chico César, por 
exemplo, musicou um poema para o espe-
táculo. Milton Dornellas fez melodia e eu 
coloquei letra”, disse André.

André revela que, para realizar o sonho 
de unir música e interpretação em um mes-
mo espetáculo, passou um ano trabalhando 
a voz. “Fiquei me preparando durante um 
ano para poder cantar bem, para afinar. Aí, 
depois que os músicos chegaram, trabalha-
mos três meses e aí estreamos”, disse.

“O processo continua, não acaba na 
estreia, vamos amadurecendo”, completou.

Todas as canções são entoadas ao longo 
do espetáculo teatral e executadas ao vivo 
pelo ator que divide a cena com Renata Si-
mões (viola), Michel Costa (violão) e Herlon 
Rocha (acordeon).

“Somos 4 em cena. Mesmo tendo essa 
divisão ator e música, a gente borra essa 
fronteira. Faz com que os músicos entrem 
em cena como atores e eu entre como can-
tor. A coisa é misturada”, disse André. “Eles 
tem a questão do instrumento como forma 
de expressão, mas a coisa se une. Eles inte-
ragem comigo também como atores. Fica 
tudo misturado. E o barato da brincadeira 
é essa”, completou.

As canções do 
espetáculo deram 
origem a um CD
que conta com as 
participações de Tetê 
Espíndola, Mônica 
Salmaso, Ná Ozzetti 
e Ceumar

Um dia na vida

A ação de Bruta Flor se 
passa em um único dia, 
no qual o personagem 
revive toda sua história, 
numa jornada de 
autodescoberta

André Morais divide o palco com alguns instrumentistas na peça que une artes cênicas e música
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Mulheres trabalham dez 
dias a mais por ano que os 
homens, aponta relatório 
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Paisagem de lagoa no conjunto Funcionários I 
ganha reforço com a presença de garças brancas

As garças e pássaros 
conhecidos como “galinha-
d´água” vem mudando dia-
riamente a paisagem de uma 
lagoa existente no conjunto 
Funcionários I, em João Pes-
soa. A beleza natural da la-
goa ganhou um reforço com 
a presença das garças, que 
tem chamado a atenção não 
apenas da população local. 

A grande quantidade 
dessas aves no local tem 
atraído moradores de vários 
bairros da cidade, que pas-
sam a apreciá-las e chegam 
até a tirar fotografias como 
lembranças e recordações. 
A vegetação cobrindo a água 
garante também uma ima-
gem diferente, distribuindo 
beleza em um ambiente cha-
mado “buracão” e que, no 
período de chuva, traz perigo 
às pessoas que residem em 
suas ribeirinhas.

“Já houve momento de 
ter mais de 200 garças e gali-
nhas d´água nesta lagoa. Logo 
cedo do dia é a coisa mais bo-
nita do mundo. O problema é 
que já estão matando essas 
aves para consumo”, afirmou 
um comerciante, que reside 
nas proximidades. “Bom se-
ria que a prefeitura fizesse 

qualquer intervenção no lo-
cal, pois a lagoa poderia ser-
vir até de atração turística”, 
acrescentou.

A lagoa está situada en-
tre o Conjunto Funcionários 
I, Jardim Guaíba e comunida-
de do Baleado, na zona sul de 
João Pessoa. Sem apresentar 
qualquer sinal de devastação, 
o local é explorado por um va-
queiro que cuida de algumas 
reses às margens da lagoa, 
quando resolveu cercar parte 
do terreno. Ele foi procurado 
para falar sobre a lagoa, po-
rém não foi localizado. Alguns 
garotos, com anzóis, também 
exploram o local numa pes-
caria que para eles, tudo não 
passa de um lazer.

“Não tenho o que fazer, 
venho aqui à lagoa pescar. 
Quase não pego peixes, mas, 
apenas em observar esses 
pássaros, sua beleza e esta 
vegetação sob a água, nos dá 
uma sensação de tranquilida-
de”, disse Ivanildo do Santos, 
residente na Rua São Lucas, 
264, Bom Samaritano, outra 
comunidade que ficar próxi-
ma à lagoa.

As garças são aves cico-
niformes da família de Ar-
deidae. Elas vivem aos ban-
dos, frequentam rios, lagoas, 
charcos, praias marítimas ou 
manguezais de pouca salini-

dade, e se alimentam prin-
cipalmente de peixes, sapos 
e outros animais aquáticos. 
Algumas garças, como a va-
queira, se alimentam de in-
setos e não possuem relação 
com ambientes aquáticos. 
Com muita frequência elas 
são vistas em companhia dos 

socós, outro tipo de ave cico-
niformes. 

De forma geral, na época 
de chuva há uma maior dis-
ponibilidade de alimentos. 
Além disso, para algumas es-
pécies, também é período de 
reprodução. Esta pode ser a 
justificativa para que tantas 
tenham migrado para o local.

Mas não é apenas no 

Beleza natural

A presença 
das garças 
tem chamado 
a atenção dos 
moradores da 
comunidade e 
de quem passa 
pelo local

Conjunto Funcionários I que 
as garças estão presentes. 
Elas também podem ser vis-
tas na Lagoa do Parque So-
lon de Lucena, no Centro da 
Capital, reforçando a beleza 
natural do local, com suas 
palmeiras imperiais e os ipês 
amarelos, bem como no es-
tuário do Rio Paraíba, próxi-
mo a uma fábrica de cimento.

Já as galinha-d’água me-
dem aproximadamente 37 
cm de comprimento. Apre-
sentam um escudo facial 
vermelho, faixas brancas nos 
flancos, plumagem negra e 
patas amarelas. Os imaturos 
são castanho-escuros com 
abdome mais claro, sem o 
escudo facial vermelho. Ali-
mentam-se de uma gran-
de variedade de material 
vegetal, além de pequenos 
animais aquáticos. Frequen-
tam lagos, lagoas, canais, 
pântanos e também lagunas 
salobras. É ave migratória, 
deslocando-se para o norte 
durante o inverno austral.

O ninho é uma cesta co-
berta construída no chão em 
vegetação densa. A fêmea de-
posita entre 8 e 12 ovos. Pode 
haver uma segunda ninhada 
no ano, composta entre 5 e 8 
ovos. A incubação dura apro-
ximadamente três semanas e 
é realizada por ambos pais.

Com o intuito de dar 
destinação correta para 
as embalagens vazias dos 
agrotóxicos e diminuir 
o risco para a saúde das 
pessoas e de contamina-
ção do meio ambiente, o 
Brasil continua avançan-
do significativamente no 
recolhimento de embala-
gens de agrotóxicos.

Nos últimos dez anos 
foram mais de 202 mil to-
neladas recicladas. Hoje, 
o Instituto Nacional de 
Processamento de Em-
balagens Vazias (inpEV), 
ONG responsável pela 
destinação final do mate-
rial, recolhe 94% do total 
descartado. Os estados 
líderes na devolução de 
recipientes de agrotóxi-
cos, segundo o (inpEV), 
são Mato Grosso, Paraná, 
Goiás e São Paulo.

As embalagens de 
agrotóxicos são obriga-

toriamente recolhidas 
desde 2002. A nova le-
gislação federal deter-
minou a responsabilida-
de da destinação final 
de embalagens vazias 
para o agricultor, o fa-
bricante e o revendedor. 
De acordo com a nova 
regra, o produtor deve 
lavá-las e perfurá-las 
para evitar a reutiliza-
ção, podendo armazená
-las na propriedade por 
no máximo um ano.

O revendedor tem a 
obrigação de indicar os 
postos de recolhimento 
na nota fiscal e o fabri-
cante de recolher e dar a 
destinação final ao mate-
rial. A fiscalização é rígida 
pelas leis de agrotóxicos 
e de crimes ambientais. 
“As multas podem che-
gar a R$ 20 mil no caso de 
não cumprimento a legis-
lação”, alerta Rangel.

Brasil já recolhe 94% 
das embalagens vazias

REFERÊNCIA MUNDIAL
Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Em alguns momentos é possível 
observar dezenas de garças na 
lagoa, além de outros pássaros

FOTO: Ortilo Antônio

Fonte: Ministério da Agricultura.
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Mulher trabalha mais do que o homem
jornada injusta

Sexo feminino tem uma jorna-
da de 10 horas de trabalho a 
mais por ano, aponta a OIT

Direitos

Cresce conselhos 
de habitação

Órgãos terão de 
traduzir documento

Brasília - A presidente Dilma 
Rousseff sancionou lei que regula-
menta a publicação de documentos 
em língua estrangeira em páginas 
na internet mantidas por órgãos 
públicos.  A norma, de autoria do 
Senado, determina que sempre que 
um documento em língua estrangei-
ra for divulgado nesses sites, deve 
haver uma versão traduzida para o 
português.

De acordo com a Lei 12.686, 
publicada na edição de ontem do 
Diário Oficial da União, a obrigação al-
cança todos os órgãos e entidades da 
União, dos estados, dos municípios e 
do Distrito Federal, ao divulgarem 
documentos institucionais em língua 
estrangeira, em seus sítios e portais 
da internet. A regra começa a valer 
em 90 dias.

Autor da proposta, o então 
senador Aloizio Mercadante justificou 
na época que havia muitos documen-
tos de órgãos públicos federais publi-
cados apenas em língua estrangeira. 
Como exemplo, citou na justificativa 
do projeto o Banco Central, que “apre-
senta muitos estudos, inclusive elab-
orados por seus funcionários, apenas 
em língua inglesa”.

São Paulo – O número de municí-
pios brasileiros que têm conselhos e 
fundos de habitação cresceu de 14% 
para 42,6%, de 2004 a 2009, seg-
undo pesquisa, divulgada ontem. O 
levantamento avalia os instrumentos 
da política habitacional adotados pelos 
governos locais na década dos anos 
2000. Os conselhos e fundos foram 
os mecanismos com maior percentual 
de crescimento. Já o instrumento mais 
presente na política habitacional é o 
cadastro da demanda, que aparece em 
80,8% dos municípios.

A pesquisa, intitulada Capaci-
dades Administrativas dos Mu-
nicípios Brasileiros para a Política 
Habitacional, foi desenvolvida pelo 
Centro de Estudos da Metrópole 
(CEM) da Universidade de São Paulo 
(USP), em parceria com o Ministério 
das Cidades.

De acordo com Marta Arretche, 
diretora do centro e professora de 
ciência política da USP, o estudo 
mostra que a criação do Sistema 
Nacional de Habitação de Interesse 
Social (Snhis), em 2005, levou à ex-
pansão dos instrumentos da política 
habitacional no país. “O que nós 
percebemos é que os incentivos dos 
níveis superiores, de fato, produzem 
resultado”, destacou.

Segundo a professora, condi-
cionar a adesão do município aos 
instrumentos para liberação de re-
cursos, por exemplo, contribui para 
a expansão desses mecanismos. De 
2005 a 2008, o número de fundos 
de habitação dobrou, passando de 
15,3% para 30,7%. “Isso não muda 
a cabeça do prefeito, que já não que-
ria o conselho, mas cria outro ambi-
ente institucional, de maior controle 
das políticas”, avalia.

O estudo mostrou também que a 
presença de um órgão específico para 
a política habitacional aumentou as 
chances do município de aprovar re-
cursos do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), segundo dados da 
Pesquisas de Informações Municipais 
(Munic), do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE). Dos 2.209 
municípios que tiveram contratos 
assinados, entre 2007 e 2009, quase 
80% possuem alguma estrutura bu-
rocrática relacionada ao tema.

Brasília – As mulheres 
trabalham mais horas do 
que os homens, consideran-
do o tempo trabalhado fora 
e dentro de casa. Dados do 
relatório Perfil do Trabalho 
Decente no Brasil: um Olhar 
sobre as Unidades da Fede-
ração, divulgado ontem pela 
Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), mostram que, 
no total, os homens têm jor-
nada de 52,9 horas semanais. 
As mulheres, de 58 horas, 5,1 
horas a mais do que o sexo 
oposto – o que equivale a 20 
horas adicionais por mês, cer-
ca de dez dias a mais por ano.

O relatório da OIT ana-
lisou os dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad), do Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), que 
aponta que 90,7% das mu-
lheres que estão no merca-
do de trabalho também rea-
lizam atividades domésticas 
– percentual que cai para 
49,7% entre os homens. No 
trabalho, elas gastam, em 
média, 36 horas por sema-
na; eles, 43,4 horas. Em casa, 
por outro lado, elas gastam 
22 horas semanais. Os ho-
mens, 9,5 horas.

“Se eu tivesse esse tem-
po a mais, usaria para fazer 
as coisas que sempre tenho 
que fazer correndo: tomar 
café, fazer a unha, ir ao ban-
co. Faço tudo sempre com 
pressa, contando os segun-
dos”, disse a funcionária pú-
bica Gabriela Gonçalves, 26 
anos, que concilia a jornada 
entre o mercado de traba-
lho e a casa.

Segundo ela, a dupla 
jornada leva à ansiedade e 
ao temor de não conseguir 
administrar bem o tempo.

“Na minha opinião, 
esse é um dado numérico 
que reflete a consequência 
da forma como somos cria-
das, de toda uma cultura. 
Eu me cobro a casa arru-
mada todos os dias, a roupa 
sempre em dia, a geladeira 
não faltando nada, as flores 
cuidadas e os lençóis sem-
pre trocados. É um peso do 
qual sou ‘voluntária’”, falou 
Gabriela.

Para o especialista em 
mercado de trabalho Jorge 
Pinho, os números ainda 
estão aquém da realidade. 
“Acho modesto esse cálculo 
[da OIT]. Na nossa cultu-
ra, a mulher é de fato mais 
onerada do que o homem. 
Embora isso tenha muda-
do nos últimos anos, ainda 
cabe à mulher os encargos 
domésticos e os de mãe. 
Essa é a parte desvantajo-
sa da igualdade buscada. 
As mulheres cada vez mais 
querem avançar na vida 
profissional e ascender no 
mercado. Isso tem um ônus, 
não só um bônus. Existem 
funções femininas que são 
insubstituíveis, uma delas é 
a maternidade”, explicou o 
professor da Universidade 
de Brasília (UnB).

De acordo com o es-
tudo da OIT, as atividades 
domésticas que os homens 
exercem nunca são executa-
das exclusivamente em casa 
e, em geral, exigem conta-
tos com outras pessoas e 
deslocamentos, como fazer 
compras de supermercado, 
manutenções esporádicas 
ou levar os filhos à escola.

“Evidencia-se, portan-
to, que a massiva incorpo-
ração das mulheres ao mer-
cado de trabalho não vem 
sendo acompanhada de um 
satisfatório processo de re-
definição das relações de 
gênero com relação à divi-
são sexual do trabalho, tan-
to no âmbito da vida priva-
da, quanto no processo de 

formulação de políticas pú-
blicas (...). A incorporação 
das mulheres ao mercado de 
trabalho vem ocorrendo de 
forma expressiva sem que 
tenha ocorrido uma nova 
pactuação em relação à res-
ponsabilidade pelo trabalho 
de reprodução social, que 
continua sendo assumida, 
exclusiva ou principalmen-

te, pelas mulheres”, informa 
o relatório.

“Eu acho injusto, mas 
tive um pai que sempre aju-
dou muito minha mãe e te-
nho visto isso também nas 
pessoas mais jovens. Acho 
que a mudança já come-
çou”, destacou a funcioná-
ria pública.

“É importante que haja 

políticas que facilitem a 
vida profissional, pessoal e 
familiar da mulher. Isso tem 
a ver com políticas públicas 
e empresariais que deem 
ênfase à noção de corres-
ponsabilidade, com  jorna-
das flexíveis, creches e aces-
so a meios de transporte”, 
explicou a diretora da OIT 
no Brasil, Laís Abramo.

Carolina Sarres
Da Agência Brasil

Brasília – A formalização 
entre empregados domésticos 
não chega a 40% em nenhum 
dos estados brasileiros. Ape-
sar dos dados do relatório 
Perfil do Trabalho Decente 
no Brasil: um Olhar sobre as 
Unidades da Federação, divul-
gado ontem pela Organização 
Internacional do Trabalho 
(OIT), indicar que houve avan-
ços na formalização dos traba-
lhadores do país – que chegou 
a 53,6% entre 2003 e 2010 
–, o acesso à proteção social, 
a benefícios e à Previdência 
não atingiu os trabalhadores 
domésticos – ocupação que 
inclui empregadas, diaristas, 
jardineiros, motoristas, entre 
outras funções.

São Paulo é o Estado onde 
há o maior índice de formaliza-
ção, com 38,9% dos trabalha-
dores domésticos com carteira 
assinada, seguido por Santa 
Catarina (37,6%) e Distrito Fe-
deral (37%). No Amazonas, no 
Ceará e no Piauí, o índice de 
formalização não atinge 10% 
dos empregados domésticos – 
8,5%, 9,3% e 9,7%, respectiva-
mente. Segundo dados da Pes-
quisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad), do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), usados pela OIT 
no estudo, há 6,9 milhões de 
trabalhadores domésticos en-
tre 16 e 64 anos no Brasil, dos 
quais cerca de 93% são mulhe-
res – o que corresponde a 6,4 
milhões de pessoas. Desse to-
tal, 61,9% são negras.

José Roberto da Silva, 40 
anos, trabalha há 25 anos e 
não teve carteira assinada por 
15 anos. Segundo ele, sua for-
malização foi feita por meio do 
incentivo dos patrões. “Traba-
lhar dentro do que a lei garante 
traz mais conforto, segurança e 
a garantia de um trabalho mais 
digno, com aposentadoria. To-
dos os trabalhadores deveriam 

buscar emprego com carteira 
assinada”, disse José Roberto.  
De acordo com a diretora da 
OIT no Brasil, Laís Abramo, 
constata-se que os trabalha-
dores domésticos não têm os 
mesmos direitos que o conjun-
to dos outros trabalhadores as-
salariados do país.

“Houve aumento de for-
malização entre esses empre-
gados, mas em ritmo inferior 
ao restante do mercado de 
trabalho”, informou Laís.

Desde 2010, tramita 
no Congresso a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
478/10, a PEC das Domésticas, 
que tem o objetivo de reduzir 
a informalidade no setor e am-
pliar o direito dessas trabalha-
doras. Oss empregados deverão 
ter direito ao Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS), 
limitação de jornada de traba-
lho, recebimento de hora extra 
e adicional noturno, férias, dé-
cimo terceiro salário, entre ou-
tros benefícios. A PEC ainda não 
foi aprovada porque não houve 
definição quanto ao número de 
dias de trabalho que caracteri-
zarão o vínculo empregatício, o 
que atinge especialmente em-
pregados diaristas. 

Brasília – Uma em cada 
quatro jovens negras brasi-
leiras entre 15 e 24 anos não 
estuda ou não trabalha – o que 
corresponde a 25,3% dessa 
faixa da população. Os dados 
são da Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT), divulga-
dos ontem no relatório Perfil 
do Trabalho Decente no Brasil: 
um Olhar sobre as Unidades 
da Federação. Entre a popu-
lação jovem em geral, o per-
centual das pessoas que não 
trabalha ou não estuda chega 
a 18,4%, o que corresponde a 
6,2 milhões de pessoas. Entre 
as mulheres jovens, a taxa é 
23,1%. Esse fato é identificado 
com mais intensidade nas áre-
as urbanas, em que 19,7% dos 
jovens estão nessa situação, 
contra 7,9% nas áreas rurais.

“Quando a jovem diz que 
não trabalha, quer dizer que 
não trabalha remunerada-
mente. Ou ela é mãe e não tem 
apoio das redes de proteção 
social; ou concilia família e tra-
balho; ou cuida de irmãos me-
lhores para a mãe trabalhar”, 
destacou o coordenador do 
estudo da OIT, José Ribeiro.

A taxa de mulheres ne-
gras negras que não traba-
lham ou não estudam é supe-

rior às das mulheres jovens 
em geral (23,1%), dos homens 
jovens (13,9%) e dos homens 
negros (18,8%).

“O afastamento das jovens 
da escola e do mercado de tra-
balho, em um percentual bas-
tante superior ao dos homens, 
é fortemente condicionado 
pela magnitude da dedicação 
delas aos afazeres domésticos 
e às responsabilidades relacio-
nadas à maternidade, sobretu-
do quando a gestação ocorre 
durante a adolescência”, res-
salta o relatório.

Os estados em que há mais 
desemprego entre as jovens ne-
gras são Pernambuco (36,7%), 
o Rio Grande do Norte (36,0%), 
Alagoas (34,9%), o Pará 
(33,7%) e Roraima (33,2%).

“As cifras de redução da 
pobreza e de desigualdade no 
Brasil, nos últimos anos, são 
avanços importantes e inter-
nacionalmente reconhecidos 
pela OIT. A pobreza e a desi-
gualdade continuaram dimi-
nuindo no Brasil apesar da 
crise. O Brasil nesse sentido se 
destaca no cenário internacio-
nal. Mas a questão do jovem é 
claramente um desafio”, disse 
a diretora da OIT no Brasil, 
Laís Abramo. 

Negra sofre restrição à
educação e ao mercado 

Formalização entre os domésticos 
não chega a 40% nos estados

Índice de for-
malização não 
atinge 10% dos 
empregados 
dos estados 
do Amazonas, 
Ceará e Piauí

Dupla jornada leva as mulheres à ansiedade e ao temor de não conseguir administrar bem o tempo

FOTO: Divulgação
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Telefonia celular
Operadoras lideram as reclamações no país

FOTO: Marcos Russo

Brasília – As operadoras de 
telefonia celular foram as cam-
peãs brasileiras de reclamações 
no primeiro semestre deste ano, 
conforme levantamento do Sis-
tema Nacional de Informações 
de Defesa do Consumidor (Sin-
dec)  do Ministério da Justiça, 
que consolida dados de 24 Pro-
cons estaduais e mais 146 Pro-
cons municipais,

Entre 1º de janeiro e 30 de 
junho de 2012, foram registradas 
pelo sistema 861.218 demandas. 
Dessas, 78.604 (9,13%) foram re-
lativas às operadoras. 

O número supera o volume 
de reclamações contra operado-
ras de cartão de crédito, bancos 
e telefonia fixa, entre outros se-
tores também demandados pelo 
consumidor.

Segundo o Ministério da Jus-
tiça, as três principais reclama-
ções são cobrança indevida/abu-
siva e dúvidas sobre cobrança/
valor/reajuste (54,98% dos re-
gistros); rescisão e alteração uni-
lateral dos contratos (11,28%); 
além de “serviço não fornecido e 
vícios de qualidade” (6,94%).

Entre as empresas, a Claro é 
a campeã de reclamações: 26.376 
demandas nos Procons (37,56%) 
do total. Em segundo lugar fica a 
Vivo (15,19%); seguida pela TIM 

Brasília – Todas as operadoras 
de serviço de telefonia celular no país 
deverão apresentar plano de inves-
timento e melhoria da qualidade dos 
serviços de rede e do atendimento 
dos call centers para os próximos dois 
anos.

A informação é do superinten-
dente de Serviços Privados da Agên-
cia Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), Bruno Ramos, que neste 
momento está reunido com repre-
sentantes da Claro, uma das três em-
presas de telefonia celular que  na úl-
tima quarta-feira tiveram suspensa a 
autorização para comercializar chip 
e modem 3G.

Na reunião, estão sendo apre-
sentadas as premissas que o plano 
de ação deverá seguir. Conforme 
Bruno Ramos, as orientações variam 
de empresa para empresa. “Vamos 
acompanhar passo a passo”, promete 
o superintendente. A Anatel também 
terá encontros com a TIM (já marca-
da para as 16h30) e com a Oi (horá-
rio a confirmar). Além das três em-
presas punidas pela Anatel, também 
deverão apresentar seus respectivos 
planos a operadora Vivo e duas ou-
tras prestadoras locais de telefonia 
celular em Minas Gerais e no Paraná.

Para o superintendente da Ana-
tel, a decisão de suspensão é “dura”, 

mas “vai mudar paradigma” e as ope-
radoras já “entenderam” as exigên-
cias da Anatel. Apesar de reconhecer 
que a medida de suspender as três 
operadoras foi extrema, Bruno Ramos 
salientou que a avaliação de qualidade 
da Anatel é contínua e que a agência já 
havia sinalizado para essas empresas 
a insatisfação quanto à continuidade 
dos problemas.

Perguntado pela Agência Brasil, 
o superintendente afirmou que as re-
clamações contra as operadoras não 
afetarão as concessões para a inter-
net móvel rápida (4G), cujo primeiro 
contrato de concessão será assinado 
no próximo mês.

Empresas terão de apresentar plano 
de melhoria da qualidade para a Anatel

Gilberto Costa
Da Agência Brasil

(14,55%) e pela OI (14,44%).
Neste momento, o superin-

tendente de Serviços Privados da 
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel), Bruno Ramos, 

está reunido com representantes 
da operadora Claro. Esta é a pri-
meira reunião após a suspensão 
da venda de serviços da empresa 
em três estados – São Paulo, Ser-

gipe e Santa Catarina.
Ontem, a Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel) deter-
minou que fossem suspensas as 
vendas das operadoras TIM, Oi e 

Claro. Para voltar a vender os ser-
viços suspensos, as operadoras 
terão que elaborar um plano de 
ação de investimento e de quali-
dade de serviços.

Brasília - A Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) anunciou 
que a partir da próxima  segunda-fei-
ra estará suspensa a comercialização 
de linhas de telefonia celular e inter-
net em 19 estados para a operadora 
TIM, cinco estados para a Oi e três 
para a Claro. A liberação da 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, 
completamento de chamada e dimi-
nuição de interrupção de serviços.

“Embora seja medida extrema, é 
importante para fazer uma arruma-

ção do setor. Queremos que empresas 
deem atenção especial à qualidade da 
rede”, disse o presidente da Anatel, 
João Rezende. Ele também argumen-
tou que o aumento do número de 
clientes deve ser acompanhada do au-
mento da qualidade dos serviços. As 
empresas que não cumprirem a deci-
são de suspensão das vendas deverão 
pagar multa de R$ 200 mil por dia.

Cada Estado terá apenas uma 
operadora suspensa. Para a Claro, 
haverá suspensão em Santa Catarina, 
Sergipe e São Paulo. Para a operadora 
Oi, a proibição 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 Ceará, Distrito Federal, Espírito 
Santo, em Goiás, no Maranhão, em Mi-
nas Gerais, Mato Grosso, no Pará, na 
Paraíba, em Pernambuco, do Piauí, 
Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, em Rondônia e no Tocantins.

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

As empresas do setor de tele-
fonia poderão recorrer ao Conselho 
Diretor da Anatel para pedir a sus-
pensão da decisão. A Anatel recebe 
as empresas desde ontem para tratar 
da questão.

TIM, Oi e Claro não poderão oferecer 
mais chip a partir de segunda-feira
Sabrina Craide
DA Agência Brasil

Os Procons de João Pes-
soa e do Estado vão fiscalizar o 
cumprimento da suspensão da 
venda de novas linhas da TIM 
a partir da próxima segunda-
-feira, conforme determinação 
da Anatel. O órgão vai notifi-
car a empresa para que atenda 
a medida. Para o Procon-JP, a 
suspensão da venda de chips 
reforça as ações dos órgãos de 
defesa do consumidor já feitas 
no Estado pela melhoria na 
qualidade do serviço prestado.

Para a secretária executiva 
do Procon Esadual da Paraí-
ba, Klébia Ludgério, “medidas 
como está fazem com que não 
só a empresa punida, mas to-
das as outras do setor tenham 
uma preocupação maior com a 
qualidade do serviço prestado 
à população”.

Segundo a medida caute-
lar da Anatel, as prestadoras 
que apresentaram o pior de-
sempenho em cada Estado es-
tão proibidas de comercializar 
novas linhas. Na Paraíba, ape-
nas a Tim foi atingida. A Oi e 
Claro receberam a punição em 
cinco e três estados, respecti-
vamente.

“Com a decisão, as opera-
doras também terão que apre-
sentar um plano de ação de 
melhoria da prestação do ser-
viço em até 30 dias. Isso refor-
ça nosso trabalho local, já que 
no final de maio, tomamos 
uma medida inédita no País 
com o Termo de Ajustamen-
to de Conduta (TAC) firmado 

com a Oi. Juntamente com o 
Procon do Estado e o Ministé-
rio Público, fizemos com que a 
empresa devolvesse R$ 15 mi-
lhões em créditos e se compro-
metesse a investir e melhorar a 
cobertura da rede para acabar 
com as falhas nas ligações e 
congestionamentos”, avaliou 
o coordenador do Procon-JP, 
Marcos André Araújo.

Os problemas enfrentados 
pelos consumidores da Capi-
tal com as empresas do setor 
representam 14,27% de to-
das as queixas registradas este 
ano. A Oi lidera o número de 
reclamações no Procon-JP. Fo-
ram 334 este ano, o que repre-
senta 5,49%. Em seguida está 
a Claro, com 269 reclamações 
(4,2%); a Tim, com 103 casos 
(2,69%); e a Vivo com 54 recla-
mações (1,89%).

“Nossos fiscais vão acom-
panhar se a determinação 
está sendo cumprida, mas é 
muito importante que os con-
sumidores também realizem 
denúncias”, convocou Klébia 
Ludgério. Além do TAC, o Pro-
con-JP autuou a Tim este ano 
por causa de congestionamen-
tos. A empresa já apresentou 
defesa, que está sendo anali-
sada pela consultoria jurídica 
do órgão. Ele lembrou que, 
pela determinação, a empresa 
que descumprir estará sujei-
ta ao pagamento à Anatel de 
R$ 200 mil por dia e por cada 
Estado onde for constatado o 
descumprimento.

Procons da Paraíba vão 
fiscalizar venda de linhas

Usuário de telefone celular se queixa principalmente de cobrança abusiva e indevida apresentada na fatura pelas operadoras, segundo o Sindec



Jogador de futebol
SUCESSO NO CAMPO E FORA DELE,  o jogador 

Neymar ganha seis vezes mais com patrocinadores 
do que em salário no seu time Santos. São R$ 2,3 
milhões com patrocínio e R$350 mil com salário.

Além do mais o Neymar Game está ocupando o 
7o lugar na Filândia e na Suécia entre os jogos mais 
baixados pelo celular. No Brasil ele ocupa a segunda 
posição em número de dowloads. 

Como se vê, fica cada vez mais difícil convencer 
nossas crianças de que é melhor estudar do que ser 
jogador de futebol!

FOTO: Dalva Rocha

Casamento em Fortaleza
CASAM-SE HOJE no Santuário de Nossa Senhora do 

Líbano, no bairro do Meirelles, em Fortaleza, com recepção 
no Ilmar Gourmet, Vanessa Moura e Daniel Torres.

A noiva, que terá como padrinhos os tios,  desembar-
gador João Antônio de Moura e Ruth, é filha de Leonardo 
Antônio de Moura e Maria José Vasconcelos de Moura. 
O noivo é filho de Luiz Mozart Torres da Costa e Silva e 
Enrichetta Cesari de Sousa Torres.

UMA DAS TENDÊNCIAS para o próximo verão 
promete ser os sapatos transparentes, trazidos à bai-
le pela marca Louboutin com seu modelo Bis un Bout.

O modelito francês custa no Brasil a “bagatela” 
de R$1.690,00, mas algumas marcas brasileiras já 
aderiram a novidade como a Luiza Barcelos.

Eu, particularmente, acho feio e também é um 
perigo esse modismo, porque muitos pés não merecem 
estarem à mostra!

Ana Paula e José Mário Porto Júnior, ele é o aniversariante de hoje

Socorro Pordeus, Norma Pedrosa, Eliane Andrade, a festejada Astrid Bakke, Isis Gomes, Ilka Holan-
da Almeida e Ildenir Palitot

FOTO:Gorettti Zenaide

AMANHÃ  tem 
agito no apartamento 
do advogado Moacyr 
Arcoverde, por conta 
da comemoração do 
seu aniversário trans-
corrido na semana 
passada. 

Como ele gosta 
de fazer e aprendeu 
muito bem com a mãe 
e grande dama, Palowa 
Arcoverde, receberá 
com os melhores ace-
pipes e bebidas finas.

Mundo mágico dos livros
O CLUBINHO DA LEITURA do Zarinha Centro de 

Cultura vai recomeçar suas atividades no mês de agos-
to, destinadas a estimular a leitura nas crianças de 4 
a 14 anos.

Orientadas por professores especializados em edu-
cação infantil multidisciplinar, as crianças se aproximam 
do mundo mágico dos livros através da utilização de 
recursos de linguagem, como teatro, cinema, história em 
quadrinhos, música e matemática.

Médicos Italo Kuma-
moto e José Carlos 
Ramos Tejo, ex-ve-
reador Bosquinho Filho, 
estilsta Zeno Zenarde, 
engenheiro Argemiro 
Holanda, Sra. Berthilde 
Moura, economista Ival-
do Cavalcanti,  ex-vice- 
governadora Lauremília 
Lucena, ex-governador 
Roberto Paulino, fotó-
grafo Osmar Santos, 
advogado José Mário 
Porto Júnior.

FOTO:Dalva RochaPosse

O EX-VICE PRE-
FEITO de Sousa,  e 
ex-superintendente 
do Ipep, Lúcio Matos, 
toma posse hoje, às 
10h, na Superintendên-
cia do Ministério da 
Agricultura na Paraíba.

O paraibano foi 
nomeado esta semana 
pela presidente Dilma 
Roussef.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“A vida prejudica a ex-
pressão da vida. Se eu 
vivesse um grande amor 
nunca o poderia contar”

“As pessoas entram em 
nossa vida por acaso, mas 
não é por acaso que elas 
permanecem”

FERNANDO PESSOA LILIAN TONET

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  A Ideia Editora e a Livraria 
do Luiz, na Galeria Augusto dos 
Anjos, no Centro de João Pessoa, 
promovem hoje lançamento do 
livro “Nem morrer é remédio”, do 
poeta e crítico literário Hildeberto 
Barbosa Filho.
 
   O lançamento do livro de 
poesias, será às 17h30, com apre-
sentação do professor e ensaísta 
Chico Viana.

Zum Zum Zum
   Acontece hoje em Recife mais uma edição da Selecta Lifestyle com o melhor 
da e-music e suas inovações tecnológicas. Com os DJs internacionais Markus Schulz, dos 
EUA, JD Davis, da Bélgica, Lemon3, da França e o pernambucano Elias Cabuzz.

   Para quem curte reggae, no próximo dia 28 vai tem show no Clube Cabo 
Branco. Os ingressos estão sendo vendidos nas lojas Furtacor, Rosas Moda, Surf 
Wear, Local Surf Shop.

   A cantora Gracinha Telles promove hoje a 11a edição do Show das Mulheres 
no Clube Cabo Branco. 

Presenças bacanas de Maria Diniz Barros, Socorro Carvalho e 
Fátima Sousa na festa de Astrid

FOTO: Dalva Rocha

Argemiro e Adriane Holanda, ele hoje comemora aniversário

Pequenos corações partidos
A SUPER STAR Norah Jones, pianista e cantora nor-

te-americana de jazz, desembarca em dezembro no Brasil 
para uma série de shows. Será no dia 12 em Porto Alegre, 
dia 15 em São Paulo e no dia 16 no Rio de Janeiro, onde 
apresentará seu novo disco Little Broken Hearts (pequenos 
corações partidos).

Para quem não sabe, Norah Jones é filha do famoso 
tocador de sitar indiano Ravi Shankar, uma das estrelas do 
Festival de Woodstock.

Sapatos transparentes

Agito
O MAGO DAS CA-

RAS E BOCAS, Toinho 
Matos está seguindo na 
próxima semana para 
Paris, na França.

Na Cidade Luz, apro-
veita para mais um curso 
de especialização em ma-
quiagem no Fórum Maqe 
Academy, de onde trará 
novidades para o Stu-
dio Cabelo Cortado, que 
mantém há 25 anos em 
João Pessoa com Ricardo 
Pinheiro.

Make up

   O premiado  jornalista Wendell Rodrigues vai ministrar um curso 
de técnicas de oratória e media training, repleto de vivências e exercícios 
práticos com filmagens  e feedbacks personalizados. Informações pelo tel. 
4141-1100.

ALEGRIA E ANI-
MAÇÃO não faltam 
quando as mulheres 
se encontram para 
festejar! E assim foi 
o aniversário de As-
trid Bakke, realizado 
na última quarta-fei-
ra, no andar superior 
do restaurante Te-
rerê, onde ela reuniu 
amigas para esses 
momentos felizes.

O DJ Villarim 
comandou a pista de 
dança e o lindo bolo 
foi da expert Maria 
Helena Moura.

Festejos
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Lama causa transtornos a moradores
em cabedelo

Professores rejeitam 
proposta do Governo e 
greve continua na UFPb

Página 14

População do Poço, 
Intermares e camboinha 
cobram providências

José Alves
Zavieira2@gmail.com

Os moradores dos Bairros 
de Intermares, Poço e Camboi-
nha, situados no município de 
Cabedelo (Região Metropoli-
tana de João Pessoa), são os 
que mais sofrem durante o 
período de inverno por causa 
dos buracos e alagamentos, 
apesar de pagarem uma das 
maiores taxas de IPTU do Es-
tado. Eles reclamam principal-
mente porque nos dias de chu-
vas torrenciais algumas ruas 
ficam intransitáveis e muitos 
ficam com medo de tirar os ve-
ículos das garagens. “O grande 
problema é que a maioria das 
ruas não possue infraestrutu-
ra suficiente para receber as 
constantes chuvas dessa épo-
ca do ano e os prejuízos com 
os carros são incalculáveis”, 
disse Henrique Filgueira, que 
reside na Rua Mar Negro, no 
Bairro de Intermares.

Entre as diversas ruas 
cheias de buracos, também 
está a Rua Maria das Neves. 
Durante o inverno, os mora-
dores ficam ilhados e muitos 
já pediram ajuda à Defesa 
Civil para poder se locomo-
ver. “Eu moro num desses 
prédios grandes de um apar-
tamento por andar, cujo o 
valor do IPTU se aproxima 
dos mil reais e apesar de 
todo conforto do prédio e do 
apartamento que moro, a rua 
é imoral e totalmente esbu-
racada. Até quando nós mo-
radores de Intermares temos 
que suportar esse descaso?”, 
pergunta Ronaldo Xavier.

A moradora da Avenida 
Oceano Pacífico, do Bairro de 
Intermares, Maria de Lour-
des, disse revoltada que tudo 
que está acontecendo com a 
comunidade é uma falta de 
respeito. “O pior é que no 
período chuvoso, os poços 
de lama vão se formando e 
atraindo moscas e mosqui-
tos. Tenho vizinhos que já 
pensam até em vender os 
apartamentos para morar 
em outros bairros por cau-
sa da falta de infraetrutura. 

É simplesmente um absurdo 
porque o tempo passa, mu-
dam os prefeitos, mas nin-
guém faz nada para mudar a 
situação do bairro, mas os IP-
TUs altos são cobrados todos 
os anos”, afirmou revoltada.

Outros moradores da 
Avenida Oceano Pacífico, não 
suportando a situação, com 
tantos buracos, pagaram on-
tem R$ 30 a um trabalhador 
braçal para ele tapar um gran-
de buraco que fica na frente do 
condomínio Straus. 

Nos bairros do Poço e 
Camboinha a situação não é 
diferente. A Rua Augustinho 
Lobo, em Camboinha, onde o 
IPTU também é exorbitante 
(segundo os próprios mo-
radores), algumas ruas se 
transformam em verdadeiras 
lagoas. Nesses locais, os mo-
radores afirmam que preci-

sam fazer grandes contornos 
para poder colocar os carros 
nas garagens. Inconformados, 
eles cobram providência das 
autoridades.

Segundo o secretário de 
Infraestrutura do município 
de Cabedelo, Eliomar Santos, 
todos esses bairros necessi-

tam de um grande trabalho de 
drenagem. “O projeto já está 
pronto mas para ser executado 
custa em torno de R$ 20 mi-
lhões e a prefeitura não dispõe 
dessa verba. A solicitação já foi 
enviada para o Ministério das 
Cidades desde o ano de 2008, 
mas até agora não houve retor-
no, e a prefeitura sozinha não 
tem condições de realizar esse 
serviço”, disse o secretário.

Ele informou também que 
pelo menos metade do bairro 
de Intermares, que fica no lado 
Norte, já está com a infraes-
trutura pronta, mas continua 
faltando todo o lado Sul e o 
trabalho por lá ainda não foi 
realizado por falta de recursos. 
O projeto para realização do 
trabalho já foi entregue pelo 
prefeito, ao Ministério das Ci-
dades, mas os recursos ainda 
não foram liberados. 

No inverno 
algumas ruas e 
avenidas ficam 
praticamente 
intransitáveis, 
atrapalhando 
a vida da 
população

Verdadeiras lagoas se formam em algumas ruas, levando risco de doenças aos moradores locais

Campanha tenta atrair mais doadores
SaNGUe QUe SalVa

O Hemocentro da Paraíba está fazendo 
um apelo para que a população ajude a salvar 
vidas doando sangue, principalmente pessoas 
do tipo A+ e do A-. O objetivo é manter o es-
toque estabilizado para que a demanda seja 
atendida de modo satisfatório já que a maior 
procura é no sangue do tipo A+ e a menor ofer-
ta de doadores é do A-.

De acordo com Divane Cabral, coordena-
dora de Ações Estratégicas do Hemocentro, o 
órgão tem uma média de 150 a 200 doadores 
dia que torna o estoque regular mais que ainda 
não é satisfatório. “O ideal era que o hemocen-
tro tivesse uma média de 250 doadores por dia 
para que o nosso estoque ficasse acima de re-
gular”, destacou.

Como maior parte dos doadores são do 
sexo masculino, o hemocentro está realizando 
uma campanha até o final deste ano com ob-
jetivo de incentivar as mulheres para doação 

do sangue. Já o Hemocentro Regional de Cam-
pina Grande realiza hoje, pela segunda vez em 
parceria com a Torcida Organizada do Campi-
nense, um movimento com unidade móvel na 
Praça da Bandeira, das 8h às 16h, para receber 
os doadores.

Os pré-requisitos básicos para os interes-
sados em doar sangue são estar bem de saúde, 
levar documento oficial com foto, ter entre 18 e 
65 anos de idade, pesar acima de 50 kg, não ter 
ingerido bebida alcoólica no dia anterior e não 
ter tido hepatite após os 10 anos. Os menores 
com 16 e 17 anos podem doar com a autoriza-
ção dos pais ou responsáveis.

O Hemocentro da Paraíba é responsável 
por atender na grande João Pessoa 40 hos-
pitais da rede pública e privada. Além da Re-
gional de Campina Grande, o Hemocentro da 
Paraíba conta com 11 hemonúcleos que estão 
situados nos municípios de Guarabira, Picuí, 
Monteiro, Princesa Isabel, Patos, Piancó, Ita-
poranga, Cajazeiras, Sousa , Catolé do Rocha 
e Itabaiana.

FOTOS: Evandro Pereira

onde doar?
João Pessoa - Hemocentro Paraíba  
Av: Dom Pedro II, nº 1119 - Torre  
Fone: (83) 3218-5690  
Horário: Segunda a Sexta: 7h às 18h  
Sábados: 7h às 12h

Campina Grande – Hemocentro Re-
gional
Rua Eutécio Vital de Ribeiro, s/n - Ca-
tolé
Horário: Segunda a Sexta: 7h às 18h  
Sábados: 7h às 12h
Fone: (83) 3310-7130 

Quem pode doar?
- O doador dever ter aspecto saudável 
e declaração de bem estar geral;
- Idade entre 18 anos completos e 67 

anos, 11 meses e 29 dias.
- Ter peso mínimo de 50 kg.
- Apresentar documento com foto, vá-
lido em todo território nacional;

Quem não pode doar?
- Quem teve diagnóstico de hepatite 
após os 10 anos de idade; 
- Mulheres grávidas ou amamentan-
do; 
- Pessoas que estão expostas a doen-
ças transmissíveis pelo sangue como 
Aids, hepatite, sífilis e doença de cha-
gas; 
- Usuários de drogas; 
- Aqueles que tiveram relaciona-
mento sexual com parceiro desco-
nhecido ou eventual, sem uso de 
preservativos.

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

SaIba maIS
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Professores rejeitam a proposta do 
governo e a greve continua na UFPB

Em assembleia realizada 
na manhã de ontem, no audi-
tório da Reitoria, no campus 
I da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), os professo-
res em greve desde o dia 17 
de maio rejeitaram a proposta 
que o Governo Federal apre-
sentou na última sexta-feira, 
13, deste mês e continuarão 
com as atividades paralisadas 
por tempo indeterminado.

O presidente da Associa-
ção dos Docentes da UFPB, 
Ricardo Lucena, os professo-
res vão continuar com o mo-
vimento até que o governo 
apresente uma proposta que 
atenda os anseios da categoria.

O Comando Nacional de 
Greve entendeu que a propos-
ta do Governo Federal sequer 
recompõe as perdas inflacio-
nárias dos salários de grande 
parte da categoria. Os valores 
nominais contidos na tabela 
tomam como base os salários 
de julho de 2010 e projeta, 
também em valores nominais, 
o que seria o resultado em 
2015, omitindo toda a corro-

Hoje, uma comitiva paraibana
participa da Plenária Nacional, 
que vai avaliar o movimento

são inflacionária do período, 
superior a 35%, de acordo 
com os cálculos do comando, 
tomando como referência o 
ICV/Dieese e uma projeção 
futura com base na média dos 
últimos 30 meses.

De acordo com Severino 
Ramos, presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores no 
Ensino Superior no Estado da 
Paraíba (Sintespb), hoje, uma 
comitiva paraibana participará 
da Plenária Nacional Unifica-
da, que será promovida pelas 
entidades representativas dos 
servidores públicos federais. 
“Na Plenária Nacional Unifica-
da, as entidades representa-
tivas dos servidores públicos 
irão avaliar os movimentos 
realizados nos dias 18 e 19 em 
diversos estados”, revelou. 

Na próxima segunda-fei-
ra, dirigentes do Andes têm 
reunião agendada para as 
14h, no Ministério do Plane-
jamento, com o secretário de 
Relações do Trabalho, Sérgio 
Mendonça. 

A principal reivindicação 
dos professores é a reestru-
turação do plano de carreira 
sobre os salários dos três seg-
mentos, que é considerado 
injusto por eles, e também 
solicitam a incorporação das 
gratificações ao salário. O movimento grevista na UFPB completou dois meses no último dia 17, mas governo e professores não chegaram ainda a um acordo

FotoS: Evandro Pereira

Sob o tema “Com Ma-
ria temos caminho a per-
correr!”, será iniciado no 
próximo dia 27 a 427ª Festa 
de Nossa Senhora das Ne-
ves, padroeira de João Pes-
soa e da Paraíba. De acor-
do com a programação 
religiosa elaborada pela 
Arquidiocese da Paraíba, 
estão previstos novenário e 
missas especiais com repre-
sentantes de várias paró-
quias da capital e de outros 
municípios da Paraíba. 

O ponto alto das ati-
vidades em homenagem a 
santa é a procissão realiza-
da no dia 5 de agosto, data 
da fundação da cidade, 
que costuma atrair cente-
nas de fiéis. 

A abertura da progra-
mação religiosa aconte-
cerá com a novena, sob o 
tema “Com Maria temos 

caminho a percorrer!”, que 
será encerrada no dia 5 de 
agosto com a procissão, 
presidida pelo arcebispo 
Dom Aldo di Cillo Pagotto.

A Arquidiocese da Pa-
raíba também vai realizar 
quermesses, sempre após 
as missas na Catedral Basí-
lica de Nossa Senhora das 
Neves. A parte profana será 
realizada no período de 1 a 
5 de agosto próximo, mas 

a programação está pas-
sando pelos detalhes finais 
e deverá ser divulgada pela 
Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope) na próxi-
ma semana. 

De acordo com Lúcio 
Vilar, presidente da Funjo-
pe, neste ano a Prefeitura 
Municipal de João Pessoa 
(PMJP) pretende resgatar 
o evento secular, instituin-
do um concurso de traje a 
rigor que era usado no pas-
sado. 

Lúcio Vilar adiantou 
que a Festa das Neves tam-
bém contará com o setor 
da “Bagaceira”, barracas 
tradicionais com bebidas 
e comidas típicas, além 
de shows bregas que vão 
acontecer no Ponto de 
Cem Réis, sempre a par-
tir das 19h, até o dia 5 de 
agosto. (TD)

Arquidiocese abre programação religiosa no dia 27
FESTA DAS NEVES

o ponta alto das 
festividades é 
a procissão de 
Nossa Senhora 
das Neves

Novenário 
de 27 de julho a 4 de agosto.

Dia (27/07)
Celebrante: Pe. Liginaldo dos 

Santos Miguel (Paróquia São Se-
bastião - Bayeux).
Convidados: Setor Família.

Dia (28/07)
Celebrante: Pe. José Aércio 

(Paróquia São João Batista - Bayeux).
Convidados: Setor Catequese.

Dia (29/07)
Celebrante: Pe. Josinaldo N. 

Araújo (Pró-Paróquia do Riachão).
Convidados: Setor Juventude.

Dia (30/07)
Celebrante: Pe. Alan da Silva 

Alves (Paróquia Nossa Senhora 
do Carmo - Mamanguape).
Convidados: 
Apostolado da Oração e Ministros 
Extraordinários da Eucaristia.

Dia (31/07)
Celebrante: Pe. Carlos Emanuel 

(Paróquia Jesus, Maria e José - 
São José dos Ramos).
Convidados: Diáconos Permanen-
tes.

Dia (01/08)
Celebrante: Pe. Francisco Abel 

P. Martins (Paróquia Nossa Se-

nhora das Graças - Várzea Nova).
Convidados: 
Pastoral Vocacional, Seminaris-
tas e Coroinhas.

Dia (2/8)
Celebrante: 

Pe. José Vitório da Silva 
(Paróquia Nossa Senhora Apare-
cida - Valentina Figueiredo).
Convidados: 
Pastorais Sociais.

Dia (3/8)
Celebrante: Pe. Dalmo Radimack 

(Paróquia São Pedro e São Paulo - 
Tibiri II).
Convidados: Pastoral do Dízimo.

Dia (4/8)
Celebrante: 

Pe. José Ronaldo de Oliveira 
(Paróquia São Rafael - 
Castelo Branco).
Convidados: 
Movimentos Marianos.

Dia (5 de agosto)
9h: 
Solene Celebração Eucarística 
presidida pelo Arcebispo da Pa-
raíba, Dom Aldo di Cillo Pagotto.

15h: 
Recitação do Terço de Nossa Se-
nhora pelos Coroinhas da Arqui-
diocese da Paraíba.

16h: 
Procissão com a imagem da Ex-
celsa Padroeira da Paraíba, pelas 
principais ruas e avenidas do 
Centro da Capital, com a partici-
pação de Dom Aldo.

17h: 
Missa de Encerramento da Festa 
da Padroeira também presidida 
por Dom Aldo.

Saiba maiS

Origem da santa 
O costume de se comemorar a 
Festa de Nossa Senhora das Ne-

ves vem da Europa. Reza a lenda 
que por volta do ano 363 d.C., 
um jovem italiano, sem filhos, 
resolveu abdicar sua fortuna e 
dedicá-la à Igreja. Após realizar 
a promessa, Nossa Senhora teria 
aparecido para ele em sonhos e 
pedido para que ele construísse 
uma basílica com o dinheiro, pro-
metendo em troca cobrir a cons-
trução de neve. Após a edificação 
da basílica, no alto de uma colina, 
a população local testemunhou a 
localidade ser coberta de flocos 
de neve, em pleno verão europeu, 
no dia 5 de agosto, data a qual 
passou a ser comemorado o mi-
lagre da santa.

Programação detalhada:

As atividades religiosas serão realizadas na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com



Detran apreende 985 veículos na PB
balanço do 1o semestre
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Entre janeiro e junho, foram 
emitidas 3.445 notificações  
e recolhidas 313 carteiras

Dois fabricantes de pla-
cas foram presos e duas fá-
bricas de placas fechadas, na 
cidade de Itaporanga, no Ser-
tão paraibano. A ação é resul-
tado da Operação Guard Rail, 
deflagrada na última quarta-
-feira (18) pela Corregedoria 
do Detran com o apoio da 6ª 
DRPC (Polícia Civil da Regio-
nal de Itaporanga) e do 13º 
BPM.

Uma das fábricas fe-
chadas também funcionava 
como escritório clandestino 
de despachante, que centra-
lizava todos os serviços da 
região referentes a emplaca-
mentos de veículos e Cartei-
ras de Habilitação.

A operação apreendeu 
mais de 74 vistorias e papéis 

grafitados com números de 
chassi e motor de vistorias 
de veículos confeccionados 
fora do Detran, mais de 12 
Certificados de Registro de 
Veículos, conhecido por  DUT,  
laudos de vistorias, mais de 
30 placas e vários lacres.

Os acusados foram con-
duzidos para a Delegacia de 
Polícia Civil de Itaporanga, 
onde foram autuados pelos 
crimes de falsificação de do-
cumento, utilização e ven-
da de selo ou sinal público, 
usurpação de função públi-
ca, dentre outros. Guard Rail 
é uma espécie de mureta de 
proteção geralmente insta-
lada nas margens de pistas 
de automobilismo e estradas 
públicas.

Novecentos e oitenta e 
cinco veículos foram apreen-
didos nos seis primeiros me-
ses na Paraíba por estarem 
trafegando de forma irregu-
lar em estradas estaduais 
nas zonas urbanas e rurais. 
Os dados foram apresenta-
dos ontem pela Divisão de 
Policiamento do Departa-
mento Estadual de Trânsito 
– Detran/PB. Neste mesmo 
período foram apreendidas 
313 carteiras de habilitação 
e 158 motoristas levados 
para delegacias distritais por 
se encontrem no volante sob 
efeito de álcool. Ao longo dos 
180 dias, o órgão registrou 
3.445 notificações.

Na manhã de ontem, uma 
nova blitz realizada pelo De-
tran-PB, no Conjunto Castelo 
Branco, na Capital, apreen-

deu vários carros. Todos eles 
foram levados para o pátio do 
órgão, situado em Mangabeira. 
Motocicletas também foram 
apreendidas. “Estamos inten-
sificando estas blitze, pois o 
objetivo é retirar de circulação 
esses veículos que trafegam 
de forma irregular”, afirmou 
Carlos Augusto (Calú), diretor 
da Divisão de Policiamento 
do Departamento Estadual de 
Trânsito.

A maioria das blitze rea-
lizadas pelo Detran-PB, con-
forme garantiu Carlos Augus-
to, é feita em conjunto com a 
Polícia Civil, Polícia Militar, 
STTrans e Batalhão de Po-
liciamento de Trânsito. No 
período noturno, fiscais da 
Secretaria do Meio Ambiente 
também participam.

O cumprimento às deter-
minações da Lei Seca tem sido 
um dos principais motivos 
para os órgãos de segurança 
pública no trânsito intensi-
fiquem as blitze no período 
noturno.

“Estamos apenas tentan-
do evitar que irresponsáveis 

conduzam embriagado o ve-
ículo, colocando em risca a 
própria vida e a vida do próxi-
mo”, afirmou Carlos Augusto.

Bafômetro
Além dos 985 veículos 

apreendidos em apenas seis 
meses, os dados apresenta-
dos pela Divisão de Policia-
mento do Detran apontam 
também a notificação de 526 
motoristas dirigindo sem 
habilitação e 94 motoquei-
ros sem capacete na cabeça. 
Foram realizados também 
1.344 testes para saber se o 
condutor estava embriagado.

“Sei que meu veículo não 
está legalizado no Departa-
mento Estadual de Trânsito, 
no entanto, até hoje nunca 
tinha caído numa blitz. A par-
tir de agora vou tentar me 
regularizar”, afirmou o co-
merciante Antônio Pedrosa 
Júnior, residente no Prossind, 
em Mangabeira, um dos que 
teve seu veículo apreendido 
na manhã de ontem durante 
a blitz realizada no Conjunto 
Castelo Branco.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Ontem pela manhã, o Detran realizou novas apreensões em uma blitz no Conjunto Castelo Branco

Mais uma vez, o artesanato da Pa-
raíba alcançou sucesso de vendas na Fei-
ra Nacional de Negócios do Artesanato 
(Feneart) 2012, realizada no Centro de 
Convenções de Recife. Este ano, foram 
contabilizados mais de R$ 120 mil em 
comercialização de peças dos 18 arte-
sãos que representaram o Estado duran-
te os 10 dias de evento.

A gestora do Programa de Artesa-
nato Paraibano (PAP), Ladjane Barbosa, 
participou das palestras ministradas por 
renomados profissionais do segmento 
de arte e design, como Adélia Borges, 
Heloísa Crocco e Renato Imbrosi, reali-
zadas durante a programação da Fene-
art. Segundo Ladjane, na palestra do 
tecelão e designer Renato Imbrosi, o ar-
tesanato da Paraíba foi lembrado pela 
sua importância e exclusividade.

A 13ª Feneart, a maior feira do setor 
na América Latina, contou com cinco mil 
expositores em uma área de 29 mil me-
tros quadrados, de 6 a 15 deste mês. As 
peças do artesanato paraibano foram 

expostas em dois estandes: um patroci-
nado pelo Governo do Estado em par-
ceria com o Sebrae, e o segundo cedido 
pelo Governo Federal. As tipologias le-
vadas para o evento foram: brinquedo, 
cerâmica, ferro, madeira, osso, renda la-
birinto e tecelagem.

“O artesanato é o espelho da cultu-
ra de cada povo. Com artesãos de tantos 
países presentes no evento, pudemos 
trocar experiências e mostrar nossa arte 
para os olhos do mundo. É sempre bom 
para a Paraíba participar de uma feira 
internacional como essa e representar 
nosso Estado através de nossa arte”, co-
mentou Ladjane Barbosa.

Depois de passar por dois grandes 
eventos com bons resultados de ven-
das e público – 16º Salão do Artesana-
to da Paraíba e 13º Feneart – agora o 
PAP se prepara para participar da feira 
que é referência em tendências e ne-
gócios no país, a Craft Design, que será 
realizada entre os dias 23 a 26 de agos-
to, em São Paulo.

Paraibanos fecham R$ 120 mil 
em negócios durante a Feneart

artesanatoAcusados de falsificar
documentos são presos

Cabaceiras tem menor
temperatura deste ano

Itaporanga

no estado

Quatro cidades paraiba-
nas registraram temperaturas 
abaixo dos 19 graus na madru-
gada de ontem, de acordo com 
o setor de monitoramento e 
hidrometria da Agência Exe-
cutiva de Gestão das Águas do 
Estado da Paraíba (Aesa). As 
mais baixas foram verificadas 
nas cidades de Areia (18ºC), 
Monteiro (18,7ºC), Cabaceiras 
(18,8ºC) e Campina Grande 
(18,9ºC).

Segundo a meteorologista 
Marle Bandeira, a temperatura 
mais baixa do ano na Paraíba 
foi registrada no município de 
Cabaceiras, onde os termôme-
tros marcaram 14,5ºC esta se-
mana. Em Campina Grande, o 
recorde do ano foi de 17,2ºC no 
primeiro dia deste mês.

“A tendência é de que con-
tinuemos tendo madrugadas 
frias nesta região central do Es-
tado até o mês de agosto. Con-
siderando que Areia é a cidade 
mais fria da Paraíba, os núme-
ros não nos surpreendem”, co-
mentou Marle Bandeira.

Estudos do setor de moni-
toramento e hidrometria apon-
tam que as temperaturas máxi-
mas nestas cidades não devem 
passar dos 30ºC e que o horá-
rio mais quente do dia deve ser 
por volta das 15h. “Areia deve 
ter máxima de 22,7ºC, Campi-
na Grande em torno dos 24,4ºC 
e Monteiro, onde a amplitude 
térmica é maior, a máxima che-
ga aos 28ºC”, explicou a meteo-
rologista.

Estações meteorológicas 
– Com o objetivo de melho-
rar a rede de monitoramento 
ambiental da Paraíba, a Aesa 
está instalando 10 estações 
meteorológicas que vão cap-
tar as mudanças climáticas. 
Os aparelhos coletam, ar-
mazenam e transmitem em 
tempo real dados ambientais 
como temperaturas do ar, 
umidade relativa do ar, di-
reção e velocidade do vento, 
radiação solar, pressão at-
mosférica, precipitação plu-
viométrica, umidade e tem-
peratura do solo.

Moradores das cidades 
de Guarabira, Itaporanga e 
Queimadas, em breve, terão 
melhorias na oferta de água 
distribuída pela Companhia 
de Água e Esgotos da Paraíba 
(Cagepa). É que o Governo do 
Estado vem investindo cerca 
de R$ 16 milhões em obras 
de ampliação e implantação 
de sistemas de abastecimen-
to de água nessas localidades. 
Segundo o presidente da em-
presa, Deusdete Queiroga, as 
obras atenderão cerca de 110 
mil pessoas.

Em Guarabira, confor-
me informou Queiroga, estão 
sendo destinados, através de 
convênio entre a Caixa Eco-
nômica e Governo do Estado, 
aproximadamente R$ 3,6 mi-
lhões na conclusão do siste-
ma adutor, que também irá 
beneficiar, diretamente, 80 
mil moradores dos municí-
pios de Araçagi, Pilõezinhos 
e Cuitegi. 

Segundo informação da 
subgerência de Obras da Cage-
pa, no Brejo, a obra de amplia-
ção do sistema de abasteci-
mento consiste na construção 
de 27 km de adutora, de 450 
milímetros, além de uma Es-
tação de Tratamento de Água 
(ETA) e uma Estação Elevató-
ria de Água Tratada (EEAT).

De acordo com o presi-
dente da Cagepa, em Itaporan-
ga, os serviços de conclusão 
das obras de abastecimento 
de água estão em fase de ini-
ciação. Segundo ele, o canteiro 
de obras já foi concluído e já 
foram iniciados cerca de 150 
metros de adutora. “Neste mo-
mento, está sendo mobilizado 
todo o aparato técnico para 
que os serviços de rede de dis-
tribuição sejam iniciados na 
sede da cidade”, informou.

Conforme o projeto, a 
obra em Itaporanga benefi-
ciará, em curto prazo, cerca 
de 18 mil moradores da zona 
urbana, podendo chegar a 29 
mil, em 15 anos. Os serviços 
estão sendo feitos com recur-
sos próprios e do BNDES, na 
ordem de R$ 4,7 milhões.

Governo investe 
R$ 16 milhões 
em obras de 
abastecimento

Dezoito artesãos da Paraíba participaram da feira em Recife, a maior do setor na América Latina

FOTOS: Ortilo Antônio

FOTOS: João Francisco/Secom-PB
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Paraíba CAMPINA

61% dos turistas querem voltar a CG
SÃO JOÃO

Foram visitados além do 
Parque do Povo, a Estação 
Velha e o Expresso Forrozeiro

Foto: ortilo Antônio

Pela cidade

Parceria

A unidade móvel do Hemocentro Regional de Campina 
Grande estará amanhã na Praça da Bandeira para coleta de 
sangue. Mais uma vez, o trabalho do Hemocentro será realizado 
em parceria com a torcida organizada do Campinense Club. 
A unidade móvel estará na Praça das 8h às 16h.

Condições
 

De acordo com o 
Hemocentro, quem quiser 
doar sangue precisa estar 
em boas condições de saúde, 
apresentar documento 
com foto, ter entre 18 e 65 
anos e pesar acima de 50 
kg. Os menores com 16 e 
17 anos podem doar com 
a autorização dos pais ou 
responsáveis.

Posição

Além das coligações 
“Por amor a Campina” e 
“Campina segue em frente”, 
encabeçadas respectivamente 
pelos prefeitáveis Romero 
Rodrigues (PSDB) e 
Tatiana Medeiros (PMDB), 
o candidato Alexandre 
Almeida, do PT, se manifestou 
favorável à realização das 
carreatas.

l CArtA SUS
Correspondência enviada aos usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS) para avaliação do atendimento e dos serviços 
nos hospitais públicos e nas unidades conveniadas, já 
apresenta resultados. Desde janeiro, mais de 4 milhões de 
correspondências já foram enviadas, resultando em 330 
denúncias de usuários. 

l CredIbIlIdAde
Dois Estados da Federação receberam autorização da Comissão 
de Assuntos Econômicos do Senado para contrair empréstimos 
internacionais, o Rio de Janeiro e a Paraíba. No caso da 
Paraíba, a comissão autorizou o Estado a contratar cerca de 
US$ 25 milhões em crédito externo do Fundo Internacional 
de Desenvolvimento Agrícola (Fida). Os recursos servirão 
para desenvolver um projeto de agricultura sustentável nas 
regiões do Cariri e do Seridó. O projeto paraibano contará 
com investimentos totais de US$ 37,1 milhões sendo US$ 12,1 
milhões como contrapartida do Governo Estadual.

Mais de 500 artistas participam

O XXXVII Festival de Inverno de Campina Grande se 
estende até 31 de julho, exibindo espetáculos de dança, teatro, 
música e cultura popular, com as participações de mais 500 
artistas locais, nacionais e internacionais.

discussão

A presença das tropas federais em mais uma eleição em 
Campina Grande divide opiniões entre populares e políticos. 
Três dos quatro juízes eleitorais da cidade assinaram documento 
encaminhado ao TRE pedindo a presença do Exército pelo menos 
dez dias antes do pleito.

Histórico

Desde 2004 as tropas federais têm vindo a Campina Grande 
para reforçar a segurança no período eleitoral, inclusive durante 
as eleições gerais. De acordo com os magistrados, o pedido das 
tropas, desta vez, se baseou na análise de fatos ocorridos no pleito 
municipal de 2008.

Precaução

“Fizemos uma análise das últimas eleições em Campina 
e verificamos que havia um histórico de acirramento. Por uma 
medida de prevenção, decidimos solicitar ao TRE as tropas para 
dar um reforço ao aparato policial”, explicou o juiz Cláudio Antônio 
Xavier da 16ª Zona Eleitoral.

l lAtO SeNSU
Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação 
nas áreas empresarial, jurídica, gestão pública e saúde, 
na modalidade EAD, oferecidos pelo Centro Universitário 
Internacional – UNINTER. As inscrições podem ser realizadas 
na Furne, Campina Grande – PB, no período de 17 de julho 
até 27 de agosto, de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h e das 
14h às 21h, e aos sábados, das 8h às 17h, ou pelo  site www.
poseadgrupouninter.com.br. Mais informações pelos telefones 
(83) 3322.6136, (83) 3322.2598.

l “PelAdA”
Será hoje a primeira reunião para a realização da quarta edição 
da Copa Campina Grande de Futebol de Pelada, TaçaTV Itararé. 
O encontro será no Teatro Rosil Cavalcanti no Centro Cultural 
e começa a partir das 19h. A competição é uma promoção da 
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer e terá a participação 
de mais de 40 equipes em três meses de disputas.

Tem início nesta segun-
da-feira, 23, a XXXVII Edi-
ção do Festival de Inverno 
de Campina Grande. O even-
to, que reúne artistas locais, 
nacionais e internacionais, 
conta com espetáculos de 
dança, teatro, música e cul-
tura popular. A abertura da 
edição 2012 do Festival do 
Inverno será realizada no 
Teatro Municipal Severino 
Cabral (TMSC) às 19h, e o 

Festival de Inverno começa na segunda
CUltUrA

Comerciantes fo-
ram vítima de assalto na 
última quarta-feira, no 
bairro do São José em 
Campina Grande. De 
acordo com a Central 
de Operações da Polícia 
Militar (Copom) a ação 
ocorreu por volta das 
16h. Os assaltantes con-
seguiram levar aproxi-
madamente R$ 4 mil de 
uma vítima e atirando 
contra a outra.

Segundo relatos do 
comerciante José Nail-

Bandidos usam motos para assaltar 
NO bAIrrO SÃO JOSÉ

Kalyenne Antero
Especial para A União

son de Oliveira (44), natu-
ral de Sumé, a vítima esta-
ria saindo com seu amigo 
de uma feira de gado lo-
calizado no Parque de Ex-
posição da cidade. Ao pe-
garem um táxi, o veículo 
parou diante do semáforo 
e em seguida o assalto foi 
anunciado. 

Dois homens usando 
capacetes e em uma moto 
‘bross’ pediram todo o 
dinheiro e depois, efetu-
aram dois disparos. O pri-
meiro tiro foi direcionado 
ao chão e o segundo no 
vidro do carro atingindo o 
comerciante na região do 

abdômen. “Acredito que 
devido o meu amigo ter 
demorado a entregar o di-
nheiro, eles se irritaram e 
atiraram contra o carro”, 
disse o trabalhador.

A esposa Cláudia An-
drade, 34 anos, disse que 
dias anteriores foi aniver-
sário do filho do casal e 
que estava tudo bem. A 
notícia foi dada através de 
um telefonema. “Eu esta-
va na casa de minha sogra 
em Sumé, quando meu 
filho disse da fatalidade”, 
lamentou a autônoma.

José Nailson viajava 
todas as quartas-feiras em 

busca de comercializar 
carnes, garantindo o seu 
sustento. E após o susto 
diz não querer voltar a 
Campina, “eu achei que 
iria morrer e espero que 
a próxima viagem pra 
cá demore”.

O Hospital de 
Emergência e Trau-
ma Dom Luiz Gonza-
ga Fernandes, para 
onde a vítima foi en-
caminhada, realizou o 
atendimento necessá-
rio e até o momento a 
vítima encontrava-se 
na área clínica aguar-
dando sua liberação.

Diogo Almeida
Especial para A União

encerramento será no dia 
31 de Julho (terça-feira).

Iniciando o evento, será 
apresentado no hall de en-
trada do TMSC o espetácu-
lo campinense Doidos de 
Santidade, que narra a eter-
na batalha do ser humano 
com a espiritualidade. Em 
seguida, o Recital de Canto 
Lírico com a soprano Isabel 
Barbosa e acompanhamen-
to do pianista Guilherme 
Rodrigues farão sua apre-
sentação no palco do teatro. 
O encerramento da noite se 

dará com a apresentação do 
espetáculo Danzar La Dan-
za, da Companhia de dança 
espanhola Ballet Carmem 
Roche, cuja performance 
mistura diversos estilos e 
temas próximos da platéia. 
Os ingressos para os espe-
táculos poderão ser adqui-
ridos na bilheteria do Te-
atro Municipal aos preços 
de R$ 20 (Inteira) e R$ 10 
(Estudante).

Na terça-feira, o Fes-
tival de Inverno continua 
com as apresentações do 

espetáculo As Fadas (CE), 
no Cine-Teatro do Sesc Cen-
tro e com a peça “O amor de 
Clotilde por um tal Lean-
dro Dantas” (PE), no Teatro 
Municipal. A programação 
musical do evento começa 
às 10h no Calçadão, com os 
shows de Eloísa Olinto Sam-
ba Comntradição e Henri-
que do Vale. Na Praça da 
Bandeira, a partir das 17h, 
os campinenses poderão 
conferir os shows das ban-
das Meia de U.S., Moustache 
e Isca UP.

Parque do Povo de Campina Grande durante os festejos populares do Maior São João do Mundo

Phillipy Costa
Especial para A União

Passados vinte dias do 
término do Maior São João do 
Mundo, o presidente do Sin-
dicato Empresarial de Hos-
pedagem e Alimentação de 
Campina Grande e Região – 
SindCampina, Divaildo Barto-
lomeu, ressaltou a importân-
cia da pesquisa realizada pela 
entidade durante os festejos 
de 2012 para medir a satis-
fação do turista que visita a 
cidade nesse período.

O estudo executado por 
uma empresa de Campina 
Grande tem o objetivo de 
“construir o perfil do turista 
e sua visão sobre o São João 
dentro de características im-
portantes”. Foram visitados 
além do Parque do Povo, pon-
to alto da festa, a Estação Velha 
e o Expresso Forrozeiro, que 
segue para o distrito de Galan-
te, e o Sítio São João, local que 
se configura como atração al-
ternativa dos festejos.

De acordo com a pes-
quisa, os Estados que mais 
mandam visitantes a Campi-
na Grande são a própria Pa-
raíba (18,4%), seguida por 
São Paulo (11,7%), Pernam-
buco (10,7%), Rio Grande do 
Norte (9,7%) e Bahia (8,9%), 
empatado com o Ceará. Pela 
primeira vez desde 2009, o 

Rio de Janeiro (6,1%) deixou 
de ocupar um posto entre os 
seis primeiros.

Umas das mudanças 
mais perceptível nos últimos 
quatro anos, conforme a pla-
nilha, diz respeito ao local 
de hospedagem dos turistas. 
Entre 2011 e 2012 pratica-
mente não houve mudança 
no percentual de pessoas 
que se hospedam em hotéis, 
motéis ou pousadas. Porém, 
os turistas que passaram a se 
hospedar durante o São João 
na casa de parentes saiu da 
casa dos 19% em 2009 para 
atingir os 46% em 2012. 

No que se refere à per-
manência dos “forrozeiros 
forasteiros” na cidade, os nú-
meros atestam que dobrou a 

quantidade de visitantes que 
ficam entre três e sete dias 
em Campina, uma vez que 
eram 25% em 2009 e passou 
aos 50% neste ano.

“O fato que nos chamou 
atenção foi que aqueles que 
visitam o Nordeste preferem 
escolher a cidade de Campina 
Grande, estando nossa cida-
de inclusive na frente de ou-
tras que também promovem 
São João”, sublinhou Divaildo.

O presidente do Sind-
Campina destacou que mes-
mo no período político, a 
categoria está buscando 
“discutir com entidades e 
empresas de alimentação e 
hospedagem a melhoria da 
festa, no sentido de corrigir 
as eventuais falhas”.

A última questão da pla-
nilha interpela o turista sobre 
a possibilidade de retorno no 
ano seguinte, o que deixou o 
sindicato animado.

“61% das pessoas dis-
seram que pretendem voltar 
no São João do ano que vem. 
Esse evento, ao passar dos 
anos, vem crescendo e te-
mos a responsabilidade por 
coordená-lo. Alguns turistas 
registraram que faltou a ci-
dade por inteiro entrar no 
clima de São João. Acharam 
que a cidade não estava to-
talmente no clima da festa, 
por falta de ornamentação 
nas ruas. São detalhes como 
esse que tentaremos melho-
rar a cada ano”, pontuou Di-
vaildo Bartolomeu.



Campanha esvazia plenário na AL
sem quórum

Troca-troca de partidos 
movimenta os bastidores, 
mas não altera o vazio

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com
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Agenda dos candidatos

O candidato não infor-
mou as atividades do dia.

Antonio radical 
(PsTu)

O candidato concede 
entrevista à imprensa das 
12h às 14h. No final da tarde, 
às 17h, realiza caminhada no 
Padre Zé. Às 18h, participa de 
reunião política no Roger e, às 
19h30, de um congresso União 
da Mocidade com Alvo para o 
Céu. Às 20h30, Cícero se reú-
ne com moradores do Geisel.

Às 6h, realiza adesiva-
gem e panfletagem no cru-
zamento da Avenida Epitácio 
Pessoa com Avenida Mara-
nhão. Às 13h, concede entre-
vista à imprensa. Às 18h, par-
ticipa de arrastão/caminhada 
no Colinas do Sul e Residencial 
Gervásio Maia, com oncentra-
ção no Terminal de Integração 
do Colinas.

O candidato não infor-
mou as atividades do dia.

A candidata participa 
de debate no Castelo Branco, 
ao meio-dia, com os demais 
candidatos e, à tarde, realiza 
atividades burocráticas, como 
abertura de contas bancárias.

Às 6h30, adesivagem e 
panfletagem na Avenida Rui 
Barbosa, na Torre. Entrevista 
à impresa às 13h, no Castelo 
Branco. Às 16h, o candidato 
volta a fazer adesivagem e 
panfletagem na Avenida Pe-
dro II com Bento da Gama, na 
Torre, e às 19h, participa de 
reunião com Grupo de Ciclista, 
no Hotel Xênius.

O candidato participa, 
ao meio-dia, de debate com 
outros candidatos, realiza-
do pela imprensa, no Castelo 
Branco. À tarde, participa de 
atividades com estudantes da 
UFPB, e à noite, realiza panfle-
tagem em eventos culturais.

Cícero Lucena 
(PsDB)

estelizabel 
Bezerra (PsB)

José maranhão 
(PmDB)

Lurdes sarmento 
(PCO)

Luciano Cartaxo 
(PT) 

renan Palmeira 
(PsOL)

O troca-troca de parti-
dos tem movimentado muito 
os bastidores da Assembleia 
Legislativa do Estado, mas 
o mesmo não se pode dizer 
das atividades de plenário. 
Ontem, por exemplo, somen-
te dois deputados (Edmilson 
Soares e Janduhy Carneiro) 
compareceram a tempo de 
abrir a sessão ordinária que 
terminou sendo declaratória.

“Não vai ser fácil con-
seguir quórum de cinco de-
putados para abrir sessão 
nesse período de campanha”, 
comentou um assessor par-
lamentar, mesmo constatan-
do que depois de anunciada 
a declaratória, foram vários 
deputados que apareceram 
em plenário.

Ao lado de Janduhy e 
diante de dezenas de poltro-
nas vazias, o vice-presidente 
da Casa Edmilson Soares 
(PEN) aproveitou para con-
vocar a próxima sessão ordi-
nária somente para quarta-
-feira da próxima semana. 
Com base em decisão adota-
da conjuntamente pela Mesa 
e pelo Colégio de Líderes, 
durante o período eleitoral, 
a terça ficará somente para 
reunião das comissões e as 
quinta e sextas para audiên-
cias públicas e sessões espe-
ciais.

A reunião do Colégio de 
Líderes aconteceu na últi-
ma terça-feira e serviu para 

Os sete candidatos a 
prefeito de João Pessoa vão 
participar de um ciclo de de-
bates sobre o turismo, de 22 
de agosto a 19 de setembro. A 
agenda foi discutida e fecha-
da ontem por representantes 
de entidades ligadas às ativi-
dades do turismo paraibano.

O senador Cícero Lucena 
(PSDB) abrirá os encontros. 
Na oportunidade, os repre-
sentantes de trade preten-
dem fechar compromissos 
com os postulantes à pre-
feitura da capital paraibana 
para projetos que contribu-
am positivamente para o de-
senvolvimento do turismo da 
cidade e da região.

De acordo com Ferdi-
nando Lucena, gerente de 
Operações do Convention 
Bureau de João Pessoa, o tra-
de quer discutir com os can-
didatos as melhores ideias 
e propostas que podem ser 
colocadas em prática pelo fu-
turo prefeito, mas, acima de 
tudo, participar do processo 
de mudança de gestão muni-
cipal. “Precisamos conhecer 
as propostas dos candida-
tos, assim como queremos 
contribuir com novas ideias 
e sugestões”, disse Lucena, 
lembrando a tradição do tra-
de de formatar debates em 
todas as eleições municipais 
e estaduais anteriores.

Após a participação de 
Cícero Lucena, ficou defini-
do, por meio de sorteio, o 
calendário de participação 
dos candidatos. No dia 29 de 
agosto está previsto o deba-
te com Estelizabel Bezerra 
(PSB); no dia 5 de setembro, 
será a vez do candidato José 
Maranhão (PMDB); Luciano 
Cartaxo (PT) debaterá com o 
trade no dia 12 de setembro. 
No dia 19 de setembro, o ci-
clo reunirá os três candidatos 
de partidos menores: Renan 
Palmeira (PSOL), Lourdes 
Sarmento (PCO) e Antônio 
Radical (PSTU). “Todos os 
candidatos terão o mesmo 
tempo durante os ciclos para 

apresentarem os seus proje-
tos”, enfatizou Lucena.

Comissões
Durante a reunião que 

definiu o Ciclo de Debates 
foram criadas comissões de 
trabalho para organizar os 
eventos. Uma dessas comis-
sões irá ao Tribunal Regio-
nal Eleitoral da Paraíba para 
oficializar os encontros, de 
acordo com as regras que 
foram aprovadas, bem como 
informar as datas fecha-
das. Outra comissão ficou 
responsável de contatar as 
assessorias dos candidatos 
para confirmar as presenças 
deles nos debates.

O deputado estadual 
João Gonçalves disse ontem 
que manteve contatos com 
o presidente do PSDB, Cíce-
ro Lucena, e com o senador 
Cássio Cunha Lima e que, na 
noite de anteontem, também 
assinou a sua ficha de filiação 
ao Partido Ecológico Nacio-
nal (PEN), agora com nove 
deputados.

A exemplo de Branco 
Mendes e Edmilson Soares, 
ele fez questão de antecipar 
que isso não representa sua 
saída da base do Governo, 
porque uma das razões de 
sua mudança foi o fato de o 
presidente estadual da nova 
legenda, Ricardo Marcelo, ter 
deixado os parlamentares fi-
liados à vontade na atuação 

de plenário e também na su-
cessão municipal.

“Cássio e Cícero pon-
deraram no sentido de que 
eu me mantivesse no PSDB, 
mas expliquei que já havia 
pensado muito e optado 
pela mudança partidária”, 
explicou João Gonçalves, ao 
acrescentar que outra van-
tagem do PEN é que o parti-
do nasce com a proposta de 
valorizar as eleições propor-
cionais.

Para João Gonçalves, a 
classe política da Paraíba 
precisa deixar de priorizar 
as eleições majoritárias, 
deixando os candidatos a 
cargos proporcionais em se-
gundo plano. “No PEN, esta-
mos diante da possibilidade 

de uma bancada forte para 
atrair mais votos e eleger 
mais parlamentares”, disse.

Em entrevista que tam-
bém concedeu ontem de 
manhã, o deputado estadual 
Trócolli Júnior (PSD) confir-
mou que recebeu convites 
do ex-governador José Mara-
nhão, da Executiva Estadual, 
e dos colegas da bancada de 
bancada e que, na próxima 
segunda-feira, depois de 
uma série de reuniões que 
vai manter neste final de se-
mana com suas bases no in-
terior do Estado, vai decidir 
e anunciar se retorna mesmo 
ao PMDB.

Ele revelou que, no con-
vite, o ex-governador José 
Maranhão considerou seu 

retornou um reforço impor-
tante para a campanha do 
PMDB, principalmente na 
Capital do Estado, e que, por 
isso, colocaria a legenda à 
disposição para qualquer po-
sicionamento de sua parte.

“Estou refletindo e vou 
passar o final de semana 
fazendo contatos com mi-
nhas bases e, no começo da 
próxima semana, anuncio 
minha posição de forma 
definitiva”, afirmou Tró-
colli Júnior, ao lembrar que 
uma das facilidades para 
esse retorno é a inexistên-
cia de conflitos de redutos 
eleitorais com qualquer 
peemedebista e o fato de, 
no PMDB, já ter sido eleito 
para quatro mandatos.

discutir o funcionamento da 
Casa durante o período elei-
toral e, para evitar maiores 
problemas, ficou decidido in-
clusive que a Mesa vai man-
dar confeccionar e distribuir 
uma cartilha com informa-
ções sobre as vedações do 
período eleitoral.

Na cartilha, segundo 
alguns parlamentares, será 
explicado como funciona a 
Legislação Eleitoral e o que 
pode e o que não pode ser 
feito no Poder Legislativo no 
período eleitoral.

Vetos
O Diário do Poder Legis-

lativo (DPL) publicou na edi-
ção de ontem mais 14 vetos 
do Governo do Estado a pro-
jetos de lei que chegaram à 
Assembleia Legislativa após 
o recesso parlamentar. Na 
semana passada, 21 vetos do 
Poder Executivo já haviam 
sido publicados no DPL. 

Estes vetos foram apre-
ciados na sessão da Comissão 
de Constituição, Justiça e Re-
dação (CCJ) e devem ser leva-
dos para votação em plenário 
pelos deputados na sessão 
ordinária da próxima quarta-
-feira, 25. Durante a votação, 
sete vetos foram rejeitados, 
dois mantidos, sete pedidos 
de vistas e um arquivamento. 

Já os vetos publicados 
ontem devem ser apreciados 
na sessão da CCJ da próxima 
terça-feira (24). Entre eles, 
destaca-se o veto a algumas 
emendas dos deputados ao 
projeto de Lei nº 878/2012, 
que dispõe sobre as Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) 
para o exercício do Orçamen-
to do Estado de 2013. 

O deputado estadual 
Francisco Quintans (DEM) 
disse ontem que as obras 
do Projeto da Transposição 
estão andando a passos de 
tartaruga e que, no começo 
da próxima semana, vai ar-
ticular os três senadores e 
os doze deputados da ban-
cada da Paraíba para, jun-
tos, denunciarem o fato jun-
to ao Governo Federal.

“O que vem sendo di-
vulgado sobre o desenvol-
vimento das obras não bate 
de forma nenhuma com a 
realidade dos fatos e isso, 
além de protelar a con-
clusão, vem prejudicando 
centenas de trabalhadores 

e famílias no interior do 
Estado”, afirmou Quintans, 
ao lembrar que nos eixos 
leste e norte, os trabalhos 
estão completamente para-
lisados.

“Estão publicando mui-
to mais do que fazendo e os 
parlamentares da Paraíba e 
dos demais Estados envol-
vidos no projeto não podem 
mais ficar calados”, afirmou 
ele, ao observar que em 
abril deste ano o ministro 
da Integração Nacional, 
Fernando Bezerra, esteve 
em João Pessoa traçando 
um cronograma de trabalho 
que, na realidade, não vem 
acontecendo.

Quintans: transposição 
anda a passos lentos 

CiCLO De DeBATes

Candidatos discutem turismo em JP

João e Trócolli já de “malas prontas”
João Gonçalves se filiou ao PEN após conversas com tucanos Trócolli Júnior deve aceitar convites para retornar ao PMDB

Fotos: Arquivo



Salários chegam a R$ 54,4 mil
folha do tce
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Atendendo à Lei de Acesso a 
Informação, Tribunal divulga 
vencimentos de servidores

Priscylla Meira
priscyllameira@gmail.com

George Wagner
Da Sucursal de Sousa

o PeN teme ficar grande 
demais na al

Depois de criado na Paraíba, e ser confirmado como 
o partido com a maior bancada na Assembleia Legislativa, 
o PEN agora trabalha para não se tornar grande demais e 
acabar cometendo um erro de estratégia na Casa de Epitácio 
Pessoa. 

Os deputados que se filiaram ao PEN tiveram uma 
conversa com o presidente do partido na Paraíba, o 
deputado Ricardo Marcelo, e lhes disseram que estavam 
preocupados com um possível “inchaço” da legenda no 
Estado. 

Depois da entrada de João Gonçalves, o PEN vai aceitar 
apenas a filiação de Assis Quintans, que deixará o DEM 
para entrar no novo partido. Na manhã de ontem, Quintans 
confirmou que está se filiando ao partido comandado por 
Ricardo Marcelo. Espera, apenas, resolver “alguns detalhes 
internos”.

A preocupação dos deputados, a partir de agora, é 
para evitar o crescimento excessivo do PEN da Paraíba 
na Assembleia Legislativa. Com 10 deputados, o partido 
ocupará a maioria das comissões, comandará as mais 
estratégicas e será uma grande força no Legislativo. 

Segundo o deputado Ricardo Marcelo, não há 
condições de se mexer nas comissões este ano. Uma nova 
formação só deverá acontecer no mês de fevereiro de 2013 
e já é certo que o PEN vai querer ficar com a presidência da 
Comissão de Constituição e Justiça e o candidato do partido 
é o deputado Janduhy Carneiro, o atual presidente.

Segundo ficou definido na reunião de Ricardo Marcelo 
com os deputados, o trabalho, agora, será promover as 
filiações de prefeitos, vereadores e lideranças no interior da 
Paraíba. Cada deputado filiado ao PEN ficará responsável 
pelas filiações em seus municípios.

O deputado Ricardo Marcelo também se comprometeu 
a só receber pedidos de filiação de pessoas de uma região 
quando passar pelo crivo do deputado que atua nessa 
área.  

O PEN será o principal suporte de negociação com 
outras legendas, em 2014, para que o deputado Ricardo 
Marcelo seja o candidato ao Senado nas eleições daquele 
ano.

zeeuflavio@gmail.com

euflávio
Zé

a cidade está tomada

Nem bem começaram as eleições, os sete candidatos a prefeito de 
João Pessoa invadiram os bairros da periferia. Pelo menos nesse primeiro 
momento, os candidatos estão preferindo concentrar suas campanhas 
nas áreas onde se registram os maiores bolsões de pobreza da cidade. A 
estratégia é promover movimentadas caminhadas, onde os candidatos a 
prefeito e vereador têm contado com o eleitorado. 

As áreas mais ricas da cidade são atacadas nos finais de 
semana.

Uma briga pelo nome

A viúva do ex-governador Tarcísio Burity, a senhora Glauce Navarro Burity, 
divulgou nota ontem nos jornais da Paraíba onde pede ao governador Ricardo 
Coutinho que dê o nome do ex-governador ao Centro de Convenções de João 
Pessoa. Só que a Comissão de Constituição e Justiça da AL aprovou projeto do 
deputado Assis Quintans, dando o nome de Ronaldo Cunha à obra que está sendo 
construída. 

Até essas coisas na Paraíba logo viram uma polêmica. 

Outra disputa

O artista plástico Flávio Tavares anunciou que é candidato à vaga deixada 
por Ronaldo Cunha Lima na Academia Paraibana de Letras. Os escritores Bráulio 
Tavares, Antônio Mariano e José Bezerra Filho também estão na disputa. Os 
quatro candidatos já começaram trabalhar e pedir votos aos acadêmicos e 
imortais. 

Quando morre um acadêmico, os vivos perdem a paz e o sossego. 

A briga é feia

É feia – bota feia nisso – a briga entre os deputados Tião Gomes, Aníbal 
Marcolino e Mikika Leitão. Mikika e Aníbal deixaram o PSL presidido por Tião na 
Paraíba e ainda disseram que o presidente se aproveita do cargo para vender o 
partido. “Eles fazem muita confusão e já vão tarde”, disse Tião. 

Quem sabe os três têm razão...

Vai esquentar

Pelo que já foi dito até agora, os discursos de Estelizabel Bezerra (PSB) e 
Cícero Lucena (PSDB) vão esquentar a campanha deste ano. Cada um que fale mais 
duro um do outro e o eleitor no meio desse fogo cruzado. 

Vai feder, como diz aquele antigo ditado.

Após determinação da 
nova Lei de Acesso à Informa-
ção, regulamentada nacional-
mente em maio deste ano, o 
Tribunal de Contas da Paraíba 
(TCE) saiu na frente e divul-
gou ontem, em sua página na 
internet, os salários dos servi-
dores efetivos, comissionados 
e membros da Corte. O novo 
instrumento disponibilizou 
também os valores dos venci-
mentos dos cinco conselhei-
ros do Tribunal, que variam de 
R$ 24,1 mil a R$ 54,4 mil. 

O maior salário da Cor-
te é o do conselheiro Arthur 
Paredes Cunha Lima, presi-
dente da 1ª Câmara, que per-
cebeu no último mês o valor 
líquido de R$ 37,5 mil. A re-
muneração de R$ 24,1 mil 
do cargo de conselheiro foi 
acrescida de R$ 26,7 mil em 
vantagens transitórias para 
o membro da Corte, que so-
mou um contracheque de R$ 
54,4 mil. Desse total, R$ 15,8 
mil (o equivalente a 31%) fo-
ram deduzidos em impostos. 

A soma dos salários dos 
cinco conselheiros da Corte 
chama a atenção pelo valor 
de seis dígitos. São R$ 222,8 
mil em vencimentos brutos e 
R$ 151,1 líquidos. Mas, não 
são apenas os salários do alto 
escalão da corte de fiscaliza-
ção que chamam a atenção 
e provocam níveis de inveja 
em muitos assalariados. 

Uma funcionária efetiva 
do TCE, que trabalha como 
agente de reprodução de do-
cumentos, recebeu R$ 9,3 mil 
no contracheque de junho. O 
supersalário corresponde à 

O juiz José Normando 
Fernandes, da 35ª Zona Elei-
toral, que abrange os municí-
pios de Sousa e Marizópolis, 
no Sertão do Estado, revelou 
que, dependendo do acirra-
mento da campanha eleitoral 
deste ano, poderá solicitar a 
presença de tropas federais 
para garantir a tranquilidade 
na região.

O magistrado disse que 
a campanha que começou 
efetivamente no dia 6 de ju-
lho vem se desenvolvendo de 
forma tranquila mas, basea-
do no histórico de disputas 
da cidade de Sousa, o quadro 
poderá mudar na reta final 
da campanha, o que poderá 
ensejar uma solicitação de 
tropas federais para Sousa e 
mais oito cidades do Sertão.

“Sousa tem o histórico de 
eleições conturbadas e muito 
acirramento. Eu acho neces-
sário que se tenha essa pre-
caução, muito embora, a gente 
vá analisar a real necessidade 
dessa força extra quando se 
aproximar mais o pleito”, disse.

O juiz considerou que 
as primeiras semanas de 
campanha na cidade de 
Sousa estão transcorrendo 

Juiz pode pedir tropas 
federais para Sousa Congressistas da PB 

na lista dos acusados

No SUPReMo

sem nenhuma anormalida-
de. “Espero que continue 
desta forma e que a demo-
cracia seja exercida de for-
ma pacífica em toda a Gran-
de Sousa”, afirmou.

José Normando lembrou 
que qualquer possibilidade 
da presença de reforço extra 
na segurança será analisada 
com responsabilidade por 
conta dos gastos que são re-
gistrados no deslocamento 
das tropas para o Sertão.

“Vamos analisar a real 
necessidade porque a solici-
tação tem que ser com muita 
responsabilidade. É claro que 
nós agimos desta forma; não 
pode ser um pedido gratui-
to porque é muita despesa e 
essa presença da tropa fede-
ral realmente tem que ter este 
cuidado. A tramitação circula 
por vários níveis”, disse.

Responsável pela análi-
se dos pedidos de impugna-
ção de candidaturas a prefei-
to, vice, vereadores e contra 
coligações na região de Sou-
sa, o juiz afirmou que tem 
prazo até o dia 5 de agosto.

Na região de Sousa, o 
Ministério Público pediu o 
indeferimento de nove can-
didaturas a vereador, uma a 
prefeito e quatro coligações 
partidárias. 

O Tribunal de Contas do Estado saiu na frente e divulgou a folha de pagamento dos servidores

soma de uma remuneração de 
R$ 3,4 mil, vantagem pessoais 
de R$ 2,7 mil e gratificação 
por produtividade de R$ 2,2 
mil, além de um abono de per-
manência de R$ 920,87. Dimi-
nuindo os descontos necessá-
rios, a servidora percebeu R$ 
7,1 mil pelo mês trabalhado. 

Uma agente de portaria 
também recebe vencimentos 
animadores no TCE. Apesar 
de ser efetivo e contar com 
um vencimento de apenas R$ 
1, 2 mil, o cargo em comissão 
como secretária de gabine-
te soma vantagens pessoais, 
abono e gratificação por pro-
dutividade e eleva o salário da 
funcionária para R$ 8,8 mil. 

O porteiro José Carlos 
Alves, 38 anos, acredita que 
a nova ferramenta adotada 
pelo TCE gera transparência 
pública e pode ajudar à po-
pulação a fiscalizar melhor 
a administração pública, evi-
tando fraudes. 

“A Lei de Acesso à Infor-
mação pode ser uma nova 

arma de defesa para a popu-
lação, que passa a ficar por 
dentro de tudo que é gasto 
pelo poder público, inclusi-
ve com a folha de pessoal. 
Triste é ver a diferença sala-
rial entre funcionários que 
possuem uma série de van-
tagens e gratificações e o da 
maioria da população, que 
recebe um salário mínimo”, 
disse José Carlos, que traba-
lha em regime de plantão de 
12h/36h num condomínio 
localizado no bairro do Bes-
sa, em João Pessoa, e recebe 
mensalmente R$ 980.

O Tribunal de Contas da 
Paraíba foi o primeiro órgão 
do Estado a disponibilizar os 
salários dos servidores em 
sua página na internet des-
de que a Lei de Acesso à In-
formação foi regulamentada 
pelo governo, em 16 de maio 
deste ano. A iniciativa partiu 
de uma resolução estabele-
cida pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), que deter-
minou que todo o Judiciário 

se adequasse à lei fazendo 
a divulgação nominal da re-
muneração recebida pelos 
servidores e magistrados. 

Além do Tribunal de 
Contas, os Tribunais de Jus-
tiça e Regional do Trabalho 
informaram que vão seguir 
a orientação e divulgar as 
informações referentes aos 
salários dos servidores até o 
próximo dia 31.

Para conferir os salá-
rios dos servidores do TCE, 
o internauta pode acessar 
o endereço www.portal.tce.
pb.gov.br na seção Acesso à 
Informação e clicar na barra 
que fica à direita a opção Fo-
lha de Pagamento. Na página, 
constam os valores referen-
tes à folha do mês de junho. 

Acesso à Informação
A Lei de Acesso à Infor-

mação é de 2011 e tem por 
princípio que as informações 
referentes à atividade do Es-
tado são públicas, salvo exce-
ções expressas na legislação.

Quatro dos 15 parla-
mentares paraibanos que 
formam a bancada federal 
no Congresso Nacional res-
pondem a ações criminais 
no Supremo Tribunal Fe-
deral. São dois senadores – 
Cássio Cunha Lima e Cícero 
Lucena, ambos do PSDB – e 
dois deputados federais: 
Aguinaldo Ribeiro (PP), que 
hoje ocupa a pasta do Minis-
tério das Cidades, e Benja-
mim Maranhão (PMDB).

No Brasil, um em cada 
três parlamentares estão 
nessa mesma lista, de acor-
do com levantamento reali-
zado pelo site Congresso em 
Foco, que será publicado em 
revista do mesmo grupo.

As acusações 
O senador Cássio Cunha 

Lima, ex-governador da Pa-
raíba, responde no Supremo 
a dois inquéritos (3388 e 
3393) por crimes eleitorais e 
da Lei de Licitações. Foi o pri-
meiro senador barrado pela 
Lei da Ficha Lima, mas tomou 
posse após o STF decidir não 
aplicá-la às eleições de 2010. 

Cícero Lucena, primei-
ro-secretário do Senado, é 
alvo de cinco investigações 

por crimes contra a Lei de 
Licitações: quatro inqué-
ritos (2527, 2918, 3343 e 
3347) e uma ação penal 
(493). O primeiro inquéri-
to se transformará em ação 
penal, já que a denúncia foi 
aceita pelo STF. As investiga-
ções remontam à gestão de 
Cícero como prefeito de João 
Pessoa (1997 a 2004). 

O deputado Aguinaldo 
Ribeiro, licenciado da Câma-
ra desde fevereiro de 2012, 
quando passou a comandar 
o Ministério das Cidades, é 
investigado em dois inquéri-
tos (3382 e 3146) por crimes 
contra a Lei de Licitações. A 
assessoria informou que “os 
inquéritos apuram a dispen-
sa de licitações na Secretaria 
de Agricultura da Paraíba, 
para adoção de medidas ur-
gentes para o controle de um 
surto epidêmico de febre af-
tosa, à época em que o minis-
tro era o secretário. O TCU e 
o TRF da 5ª Região reconhe-
ceram a legalidade da condu-
ta do então secretário.

Já o deputado Benja-
mim Maranhão responde à 
Ação Penal 676 (quadrilha 
ou bando/crimes da Lei de 
Licitações).

Foto: Ortilo Antonio



MOBILIDADE URBANA

Projetos apresentados pelas 
prefeituras terão que priorizar 
população de baixa renda

R$ 7 bi para cidades de médio porte

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - sexTa-feira, 20 de julho de 2012

PolíticasBRASIL

Brasília – As cidades de 
médio porte, com população 
entre 250 mil e 700 mil ha-
bitantes, serão beneficiadas 
com R$ 7 bilhões dentro do 
Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) Mobilida-
de Médias Cidades, lançado 
ontem pelo Governo Fede-
ral. Os recursos poderão ser 
usados para adquirir equipa-
mentos a fim de modernizar 
e integrar o transporte públi-
co, construir estações e ter-
minais de ônibus e melhorar 
a infraestrutura já existente.

O dinheiro não poderá 
ser aplicado na aquisição de 
novos veículos, pavimentação 
e recapeamento de asfalto, 
nem na sinalização e abertura 
de novas vias. As prefeituras 
precisarão dar contrapartida 
de, no mínimo, 5% e os pro-
jetos terão que priorizar a po-
pulação de baixa renda.

Os detalhes do PAC Mo-
bilidade para municípios de 
médio porte foram divulga-
dos ontem pela presidenta 
Dilma Rousseff e o ministro 
das Cidades, Aguinaldo Ri-
beiro. O programa tem um 
perfil diferente do destinado 
às cidades de grande porte, 
que previa obras maiores e 
mais custosas, como a cria-
ção de rotas de metrô e im-
plantação do veículo leve so-
bre trilhos (VLT). As grandes 
cidades terão R$ 32 bilhões 
para esses projetos.

Até o momento, levan-
do-se em conta a verba di-
recionada a obras da Copa 
de 2014, o Governo Federal 
destinou R$ 58 bilhões para 
a mobilidade urbana.

O PAC Mobilidade Mé-
dias Cidades deverá atender 
a 75 municípios. As cidades 
que se encaixam no critério 
porte médio devem apresen-
tar os projetos ao Ministério 
das Cidades. Os estados tam-

Mariana Branco 
e Yara Aquino
Da Agência Brasil

Carolina Sarres
Da Agência Brasil

Vannildo Mendes
Da Agência Estado

Brasília  (AE) - Em clima 
de indignação, foi sepultado 
ontem, em Brasília, o corpo 
do agente da Polícia Federal 
Wilton Tapajós Macedo, as-
sassinado a tiros na última 
terça-feira. Ele foi sepultado 
no mesmo local onde foi exe-
cutado, junto ao túmulo dos 
pais. Mais de 500 pessoas 
acompanharam o cortejo. En-
tre elas muitos policiais tra-
jando uniforme, seguidos por 
viaturas com sirenes ligadas. 
Wilton Macedo atuou na Ope-
ração Monte Carlo que pren-
deu o empresário de jogos de 
azar, Carlos Augusto Ramos, o 
Carlinhos Cachoeira.

O secretário de Seguran-
ça Pública do Distrito Fede-
ral, Sandro Avelar, informou 
que já está na pista de dois 
suspeitos do crime “Não 
adianta se esconderem. As 
polícias Civil e Militar estão 
mobilizadas, no esforço con-
junto para esclarecer esse 
crime brutal e prender os as-
sassinos”, afirmou.

O delegado Matheus 
Mella, encarregado da ope-
ração Monte Carlo, apresen-
tou solidariedade à família 
e afirmou que não vai medir 
esforços para localizar os as-
sassinos. 

Brasília - Faltando dois 
anos para a Copa do Mundo 
de 2014, 8% das obras de 
mobilidade urbana prevista 
para serem concluídas até o 
início do evento estão atra-
sadas. Outras 36% estão em 
ritmo que requer atenção e 
56% estão em ritmo adequa-
do. Os dados são de balanço 
apresentado ontem pelo mi-
nistro das Cidades, Aguinal-
do Ribeiro.

Os locais com obras de 

mobilidade urbana atrasa-
das são Natal, Cuiabá, Ma-
naus e o Distrito Federal. 
Nesse último, a licitação 
que faltava para as obras 
do Veículo Leve sobre Tri-
lhos foi concluída na se-
mana passada. Com isso, o 
DF pode deixar a lista das 
unidades com obras em 
atraso, segundo o ministro 
Aguinaldo Ribeiro.

Em Natal, os problemas 
estão relacionados ao atraso 

na entrega de projetos, de-
sapropriação de terras, falta 
de licenciamentos e inter-
venção do Ministério Público 
do Rio Grande do Norte. Em 
Cuiabá, as dificuldades são 
com desapropriação, falta de 
licenças ambiental e de ins-
talação e também de proje-
tos executivos. Na cidade de 
Manaus, há entraves envol-
vendo o patrimônio histórico 
e questionamento quanto ao 
formato da licitação.

“Em outubro, haverá 
uma nova avaliação do ponto 
de vista da Copa para ver se 
haverá comprometimento. 
Estamos trabalhando para 
que não haja”, disse o minis-
tro. O balanço sobre as obras 
de mobilidade para a Copa 
de 2014 foi divulgado du-
rante o evento que lançou o 
Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) Mobilida-
de Médias Cidades, no Palá-
cio do Planalto.

Brasília – A redução da 
pobreza e da desigualdade 
no Brasil ocorreram devido 
a um modelo de crescimento 
econômico inclusivo, relata o 
estudo da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT), 
Perfil do Trabalho Decente 
no Brasil: um Olhar sobre 
as Unidades da Federação, 
divulgado ontem. De acordo 
com o relatório, entre 2003 e 
2009, 2,7 milhões de pessoas 
saíram da situação de pobre-
za – o que corresponde a uma 
queda de cerca de 36,5% nos 
índices de pobreza.

“O diferencial no Brasil 
é o crescimento econômico 
inclusivo, com as políticas de 
fomento ao mercado interno, 
de inclusão produtiva, de va-
lorização do salário mínimo 
e ações afirmativas. Isso tem 
propiciado inclusão de pes-
soas no mercado, o que se 
reflete nas condições de tra-
balho e, consequentemente, 
contribui para a redução da 
pobreza. Isso se deve a um 
modelo de desenvolvimento 
que tem em seu eixo a distri-
buição”, disse a diretora da 
OIT no Brasil, Laís Abramo.

Para ela, a valorização 
do salário mínimo – que teve 
aumento real de 55% entre 
2003 e 2010 – fez com que 
grupos na base da pirâmide 

O ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, apresentou ontem balanço sobre o andamento das obras  de mobilidade urbana para a Copa

bém podem propor obras, 
desde que com a concordân-
cia das prefeituras. A presi-
denta disse que propostas 
em fase avançada de elabo-
ração terão prioridade na 
seleção. “A exemplo do PAC 
Grandes Cidades, vamos pri-
vilegiar projetos que tenham 
efeito mais rápido sobre a 
população”.

O ministro Aguinaldo 
Ribeiro destacou também 
que há a intenção de dar es-
paço à indústria nacional na 
aquisição de equipamentos. 
“Há uma orientação para que 
ela [indústria brasileira] te-
nha maior participação”, de-
clarou. Segundo ele, o obje-
tivo de focar nos municípios 
de médio porte é impedir o 
surgimento dos problemas 
de tráfego e mobilidade que 
afetam as grandes cidades. 
“Podemos prevenir para o 
futuro o que, nas cidades 
maiores, já requer uma ação 
corretiva”, disse.

Dilma destacou que as 
propostas escolhidas serão 
executadas pelo Regime Di-
ferenciado de Contratação  
(RDC), o que contribuirá 
para que as obras sejam en-
tregues o mais cedo possí-
vel. O RDC é um modelo que 
flexibiliza as regras para 
licitações governamentais, 
tornando o processo mais 
ágil. Em junho, o Senado 
aprovou a extensão do sis-
tema, criado para atender 
aos projetos ligados à Copa 
de 2014, às obras do PAC. O 
texto foi sancionado e pu-
blicado no Diário Oficial da 
União de ontem.

Cada município ou esta-
do pode apresentar até dois 
projetos solicitando recursos 
do PAC Mobilidade Médias 
Cidades. A inscrição deverá 
ser feita em formulário ele-
trônico, disponível na página 
do Ministério das Cidades na 
internet, a partir do dia 23 
de julho até 31 de agosto. A 
lista de cidades selecionadas 
será divulgada no dia 14 de 
dezembro. A contratação das 
obras e serviços está previs-
ta para o início de 2013.

Obras para a Copa 2014 estão atrasadas

Crescimento econômico reduz 
pobreza em 36,5% no Brasil

Agente da PF 
é sepultado no 
mesmo local 
onde foi morto

salarial tivessem ganhos su-
periores à média dos traba-
lhadores em geral.

“Esse efeito é não só de 
combate à pobreza, mas de 
minimização da desigual-
dade para pessoas que têm 
como base de pagamento o 
salário mínimo. Ainda assim, 
os níveis de desigualdade e 
de pobreza são elevados”, ex-
plicou Laís.

De acordo com o rela-
tório, apesar das melhorias 
apontadas, a extrema pobre-
za no país ainda afeta aproxi-
madamente 16,2 milhões de 
pessoas no país, o correspon-
dente a 8,5% da população 
total, segundo estimativa do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
baseado no Censo 2010.

Para o economista e so-
ciólogo da Universidade de 
Brasília (UnB) Marcelo Me-
deiros, a redução da pobreza 
e da desigualdade no Brasil 
foi resultado de uma tendên-
cia que pode ser observada 
desde a década de 1990 e 
não pode ser atribuída à con-
dução de um governo em es-
pecífico.

“Não há nada de abso-
lutamente inovador, há mu-
dança, mas nada de radical. 
Claro que houve política 
pública, mas grande parte 
foi porque o Brasil teve de-
sempenho econômico muito 
bom. A redução da pobreza e 

da desigualdade no país nun-
ca foi por igualitarismo, mas 
por crescimento. Essa ten-
dência é observada em toda 
a América Latina, não é um 
mérito específico”, explicou 
Medeiros.

Ele afirmou que a queda 
da desigualdade ao longo dos 
anos 2000 poderia ter sido 
muito maior e que o Brasil já 
poderia ter erradicado a po-
breza.

“Nessa discussão o 
importante não é saber se 
melhorou, mas quanto po-
deria ter melhorado e não 
melhorou. Embora se come-
morem os programas, eles 
são tímidos. O Bolsa Famí-
lia, por exemplo, ainda não 
é um programa de erradi-
cação, é de alívio. Aplica-se 
menos de 1% do Produto 
Interno Bruto (PIB). É in-
suficiente para tirar as pes-
soas da situação de pobre-
za, quem não está perto da 
borda, não passa”, destacou 
o professor.

“A agenda para quem 
olha a longo prazo é o que 
fazer para reduzir a desi-
gualdade. Se o Brasil seguir 
a tendência dos países mais 
industrializados, em que a 
redução da desigualdade 
vem sendo desacelerada, va-
mos parar de ter essa queda. 
Estamos entrando em um 
período de vacas magras”, 
avaliou o especialista.

Brasília – A presiden-
ta Dilma Rousseff des-
tacou ontem a possibili-
dade de usar o Regime 
Diferenciado de Contra-
tações (RDC) para obras 
do Programa de Acele-
ração do Crescimento 
(PAC), durante cerimônia 
no Palácio do Planalto 
para anúncio de recur-
sos do PAC Mobilidade 
Médias Cidades. A decla-
ração da presidenta foi 
feita no dia em que foi 
publicada no Diário Ofi-
cial da União a sanção da 
lei que estende o RDC às 
obras do PAC.

O RDC foi criado 
inicialmente para ace-

Dilma destaca novo 
regime de licitações

MAIS AGILIDADE

Yara Aquino
Da Agência Brasil

lerar as obras da Copa 
do Mundo de 2014 e 
das Olimpíadas de 2016, 
ao flexibilizar as regras 
para licitações gover-
namentais tornando o 
processo mais ágil.

“Nós alteramos vá-
rios procedimentos para 
acelerar as obras. Que-
ria lembrar que, como é 
PAC, incide sobre essas 
obras o processo de sim-
plificação que é o RDC, 
uma variante do regime 
de licitação”, disse a pre-
sidenta, na cerimônia 
em que foram anuncia-
dos R$ 7 bilhões para 75 
cidades com população 
entre 250 mil e 700 mil 
habitantes investirem 
em projetos de transpor-
te coletivo urbano.

Foto: Divulgação



A Rússia e a China ve-
taram ontem uma resolução 
sobre a crise síria apresentada 
pelos Estados Unidos e seus 
aliados europeus no Conselho 
de Segurança da ONU. Esta foi 
a terceira vez que Moscou e 
Pequim usaram o seu poder 
de veto no órgão decisório 
máximo das Nações Unidas. 
Foram 11 votos a favor, além 
de abstenções de Paquistão e 
África do Sul. A Índia surpre-
endeu e rompeu com os BRICS 
ao apoiar  texto. O Brasil não 
está no conselho.

Os representantes dos 
EUA, da Grã Bretanha, da Fran-
ça, da Alemanha e de outros 
países consideraram lamen-
tável a decisão russa e chine-
sa de vetarem mais uma vez a 
iniciativa do Ocidente, em um 
sinal claro de que, mesmo de-
pois de 17 meses de levantes 
na Síria e uma violência que 
deixou ao menos 13 mil mor-
tos, a comunidade internacio-
nal continua dividida.

“Os dois primeiros ve-
tos da Rússia e da China fo-
ram muito destrutivos. Este 
veto foi ainda mais perigoso 
e deplorável”, disse a embai-
xadora dos EUA na ONU, Su-
san Rice, depois da votação. 
A diplomata ainda classificou 
como Susan Rice chama de 
“paranoico” o argumento de 
que a resolução autorizaria 
uma intervenção militar. “São 
apenas ameaças de sanções”, 
finalizou.

O texto previa a prorro-
gação da missão observadora 
da ONU e a implementação de 
um plano de transição política 
proposta pelo ex-secretário 
geral da entidade e mediador 

Rússia e China vetam resolução 
do Ocidente sobre a crise na Síria 
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Essa foi 3a vez que Moscou e 
Pequim usaram poder de veto 
no Conselho de Segurança
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do conflito, Kofi Annan, com 
a inclusão do artigo 41 do ca-
pítulo 7 da carta das Nações 
Unidas, que prevê a ameaça 
de sanções. A Rússia e a Chi-
na concordam com a primeira 
parte, mas discordam da me-
dida ameaçando o regime de 
Bashar Assad caso este não 
cumpra com as determina-
ções da resolução.

Na avaliação de Moscou e 
Pequim, o objetivo do Ociden-
te não é sanções, e sim abrir 
espaço para o artigo 42 no 
futuro, que permite interven-
ção militar, como aconteceu 
na Líbia no ano passado. Além 
disso, os dois países também 
acham que a oposição deveria 
ser responsabilizada pela vio-
lência.

Já os EUA e a Europa 
afirmam que, sem a inclusão 
destas ameaças, o regime sírio 
permanecerá massacrando a 
população. A Rússia propôs 
uma resolução para prorrogar 
a missão de observadores por 
mais 30 dias, mas não hou-
ve o apoio de nove países ao 
menos para ser colocada para 
votação. Os EUA disseram ser 
ineficaz esta alternativa sem 
a ameaça de “consequências” 
caso o regime não cumprisse 
com as determinações. Se não 
houver acordo até amanhã, os 
observadores precisam se re-
tirar até sábado da Síria.

O fracasso da comunida-
de internacional ocorre em 
meio a um agravamento do 
conflito, classificado por mui-
tos como guerra civil. Comba-
tes, antes restritos ao interior, 
começam a atingir áreas de 
Damasco. Em um divisor de 
águas, três dos membros mais 
importantes do regime de As-
sad, incluindo o ministro da 
Defesa e o cunhado do líder sí-
rio, foram mortos em atentado 
na última quarta-feira.

Roma (Ansa) - A comunidade 
internacional repudiou ontem o 
veto da Rússia e da China à reso-
lução apresentada ao Conselho de 
Segurança das Nações Unidas con-
tra a Síria.

“A grande preocupação é que 
isso que aconteceu há poucas ho-
ras no Conselho de Segurança pas-
se para o regime sírio a sensação 
de ter uma proteção eficaz de al-
guns membros permanentes”, dis-
se o ministro italiano das Relações 
Exteriores, Giulio Terzi.

O chanceler também afirmou 
que “não se pode ficar impoten-
te” diante da violência registrada 
no país, após se reunir com o líder 

do Conselho Nacional Sírio (CNS) 
Abdulbaset Sieda, que representa 
a oposição ao regime de Bashar 
al-Assad.

É a terceira vez que China e 
Rússia vetam resoluções contra a 
Síria. O primeiro veto foi declara-
do em outubro de 2011, e o se-
gundo, em fevereiro de 2012.

Os Estados Unidos, a França, a 
Grã-Bretanha e a União Europeia 
também reprovaram o veto. Em 
nota, a Casa Branca afirmou que 
a postura da China e da Rússia é 
“deplorável e desagradável”.

Por sua vez, o presidente da 
Venezuela, Hugo Chávez, pediu 
para a comunidade internacional 

evitar uma intervenção armada na 
Síria e rechaçou os ataques con-
tra Damasco, qualificando-os de 
“atentado terrorista”.

Ele destacou que a “Venezue-
la confia plenamente que o povo e 
as autoridades sírias saberão fazer 
frente a essa campanha de violên-
cia, dirigida para criar o terror e um 
ambiente de incertezas no país”.

“A Venezuela reitera seu com-
promisso pela busca da paz e apoia 
as iniciativas que tentam uma so-
lução pacífica do conflito, que res-
peite a soberania e a autodetermi-
nação do povo sírio, condenando 
toda ação guerrilheira e interven-
cionista”, afirmou Chávez.

Comunidade internacional repudia a decisão

O Conselho de Segurança da ONU se reuniu e mais uma vez frustrou a expectativa de punir o governo sírio pela escalada da violência

Brasília - A decisão da 
União Europeia de suspender 
as negociações em curso com 
o Mercosul não afetam o Bra-
sil, de acordo com diplomatas 
que acompanham o assunto. 
A preservação das relações 
é garantida porque há uma 
parceria estratégica entre o 
Brasil e a União Europeia. Po-
rém, a decisão dos europeus 
deverá ser analisada de forma 
conjunta pelos integrantes do 
Mercosul – Brasil, Uruguai, 
Argentina e Venezuela – no 
final do mês.

Uma missão de deputa-
dos do Parlamento Europeu 
argumentou que a destitui-
ção do então presidente do 
Paraguai, Fernando Lugo, em 
junho, gerou à interrupção 
das negociações não só com 
os paraguaios, mas também 
com os demais países do Mer-
cosul. A decisão foi anunciada 
ontem (18) em Assunção, ca-
pital paraguaia. Porém, serão 
mantidos os programas de 
apoio e cooperação já exis-
tentes com o Paraguai.

De acordo com o líder da 
missão, o deputado espanhol 
Luis Yáñez-Barnuevo, as ne-
gociações serão retomadas 

após as eleições presidenciais 
do Paraguai, em 21 de abril 
de 2013. Segundo ele, a deci-
são foi tomada depois de con-
versas com vários setores da 
sociedade paraguaia e tam-
bém análises de relatórios re-
ferentes ao impeachment de 
Lugo, em 22 de junho.

Lugo foi destituído do 
poder após a conclusão de 
um processo de impeach-
ment, que levou menos de 24 
horas, aprovado pela Câmara 
e pelo Senado. Ele foi substi-
tuído pelo vice-presidente da 
República, Federico Franco. 
Porém, Lugo diz que foi víti-
ma de um golpe de Estado e 
anunciou que será candidato 
ao Senado – que dispõe de 45 
vagas – em abril de 2013.

A destituição de Lugo 
levou o Mercosul e a União 
de Nações Sul-Americanas 
(Unasul) a suspender o Pa-
raguai de suas reuniões e 
seus debates até as eleições 
gerais de 2013. Para os lí-
deres internacionais, houve 
uma ruptura democrática 
no país, com a aprovação do 
impeachment em um prazo 
que comprometeu o direito 
de defesa de Lugo.

Relações entre Brasil e
UE estão preservadas

PARCERIA ESTRATÉGICA

O partido governis-
ta do México se juntou 
ontem à maior força 
de esquerda do país e 
exigiu que a autorida-
de eleitoral esclareça 
as denúncias sobre fi-
nanciamento ilegal da 
campanha do vencedor 
das eleições, Enrique 
Peña Nieto, do Partido 
Revolucionário Institu-
cional (PRI), antes de 
ele ser validado como 
novo presidente do 
país.

Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, candida-
to por uma aliança de 
esquerda, busca invali-
dar a eleição na qual fi-
cou em segundo lugar 
depois de Peña, a quem 
acusou de financiar sua 
campanha com fundos 
provenientes de lava-
gem de dinheiro.

Mas agora Gustavo 
Madero, presidente do 
Partido da Ação Nacio-
nal (PAN), que governa 
o país desde 2000, dis-
se que, se o seu partido 

não tentar invalidar a 
eleição, quer que se es-
clareçam as denúncias.

O tribunal eleitoral 
deve dar a aprovação 
à eleição, o que impli-
ca declarar Peña como 
presidente eleito, no 
início de setembro.

Denúncia
Gustavo Madero 

afirmou que tanto o Par-
tido da Ação Nacional 
como o partido que lide-
rou a aliança de esquer-
da, o Partido da Revolu-
ção Democrática (PRD), 
também irão ao Ministé-
rio Público para denun-
ciar o caso. Ele sugeriu 
ainda que os governado-
res do partido vencedor, 
o PRI, poderiam ter des-
viado recursos públicos à 
campanha.

“Já estamos traba-
lhando com as equipes 
jurídicas de ambos os 
partidos para que, com 
os elementos de pre-
sunção que temos, pos-
sam ir a fundo”, disse 

Madero em entrevista 
coletiva conjunta com 
o presidente do PRD, 
Jesús Zambrano.

Ambas as forças 
políticas também estão 
interessadas em ana-
lisar o chamado “caso 
Monex”, um grupo fi-
nanceiro mexicano que, 
segundo as acusações 
do Partido da Revolu-
ção Democrática, teria 
sido utilizado pelo PRI 
para transferir recur-
sos a cartões de débito 
em uma operação para 
comprar votos.

 Quando o PAN se 
uniu à ofensiva contra 
Peña Nieto, o presiden-
te Felipe Calderón, que 
está de saída, o rece-
beu nesta semana na 
residência oficial.

 Depois do encon-
tro, a presidência emitiu 
um comunicado dizen-
do que ambos concorda-
ram com uma transição 
ordenada com a nova 
administração, que ini-
cia em 1o de dezembro.

oposição acusa PRI de Peña Nieto 
de lavagem de dinheiro no México

ELEIÇÕES 2012
Pesquisa aponta 
vantagem de 
1% de Romney
sobre Obama

O republicano Mitt Rom-
ney lidera as intenções de voto 
para as eleições presidenciais 
de novembro com 47% das 
intenções de voto frente aos 
46% do presidente democrata 
Barack Obama, segundo pes-
quisa CBS/The New York Ti-
mes publicada ontem.

A pesquisa também re-
vela um retrocesso da po-
pularidade de Obama em 
função da preocupação dos 
americanos com a situação 
econômica do país e pelo 
avanço de seu adversário re-
publicano em vários estados, 
a menos de quatro meses das 
presidenciais. A popularida-
de do presidente - um de seus 
pontos fortes para conseguir 
a reeleição - passou de 42% 
em abril a 36% em julho.

Esta queda se deve ao 
fato de que 55% dos ameri-
canos desaprovam a condu-
ção econômica de Obama. 
Além disso, os dados sobre 
a criação de empregos em 
maio e junho alimentaram 
o pessimismo dos cidadãos. 
Apenas 24% acreditam que 
a situação econômica melho-
rará (33% em abril), segun-
do a CBS/NYT.
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Federação fixa prazo 
para atletas confirmar
presença no Brasileiro

BEACH SOCCER

Competição chega às 
semifinais. Domingo tem 
a Taça João Pessoa

Open Feminino na reta final

A Federação Paraiba-
na de Beach Soccer (FPBS) 
definiu os dois jogos das se-
mifinais do I Open de Beach 
Soccer Feminino. As partidas 
serão realizadas amanhã e 
domingo, na arena oficial 
da Federação, localizada na 
Praia do Cabo Branco, em 
frente ao Sesc Hotelaria e 
Corpo de Bombeiros, na Ca-
pital do Estado. 

No sábado, às 15h, as 
equipes Clube Maníacos e 
ADM/Maurício de Nassau se 
enfrentam em busca da pri-
meira vaga da final do tor-
neio. No dia seguinte, às 9h, 
é a vez do CCLB e Santa Cruz 
disputarem a outra vaga. Os 
vencedores das duas par-
tidas vão disputar o título 
do campeonato no dia 5 de 
agosto, data do aniversário 
da cidade de João Pessoa.

O I Open de Beach Soccer 
Feminino é organizado pela 
Federação Paraibana de Beach 
Soccer e chancelado pela Con-
federação Brasileira de Beach 
Soccer. O evento tem o apoio 
de Waldir Acessórios, Palhoça 
Tropical John Lennon, Menino 

Jesus Colégio e Curso e Prefei-
tura Municipal de João Pessoa.

A partida do próximo 
domingo vai anteceder a 
abertura da Copa João Pessoa 
de Seleções de Beach Soccer, 
que vai ter início, logo após o 
jogo entre CCLB e Santa Cruz. 
O evento começa nesse final 
de semana e vai até o dia 12 
do próximo mês, com dispu-
tas entre os selecionados das 
cidades de João Pessoa, Ma-
manguape, Pilar e Jacaraú.

O presidente da FPBS, 
Ailton Cavalcanti, demons-
trou animação com a realiza-
ção de um evento que envol-
ve outras cidades do Estado. 
“A Copa João Pessoa é uma 
festa do esporte, com mais de 
800 mil pessoas interagindo 
diretamente neste evento, 
uma super população destas 
quatro cidades envolvidas 
nestes dias de disputas”, cele-
brou Ailton.

Da mesma forma que 
no I Open de Beach Soccer 
Feminino, os jogos da Copa 
João Pessoa serão realizados 
na arena oficial da Federa-
ção, Praia do Cabo Branco. 
Na abertura do evento serão 
disputadas duas partidas, a 
primeira com início progra-
mado para as 10h, entre Ma-
manguape e Pilar, e a segun-
da às 11h, entre João Pessoa 
e Jacaraú.

Herbert Clemente
Especial para A União

Os jogos, que acontecem na arena montada na Praia do Cabo Branco, têm demonstrado muito equilibrio e determinação das atletas

O Benfica Futsal Clu-
be está em plena ativida-
de em diversas catego-
rias. Amanhã, os times A 
e B do Sub-9 jogam pelo 
Campeonato Paraibano 
de Futsal. O Benfica B 
faz seu segundo jogo na 
competição. O time en-
cara a Desporitva Tibiri 
às 11h. Já ao meio-dia é a 
vez do time A entrar em 
quadra e jogar seu tercei-
ro compromisso pelo Es-
tadual. A equipe pega o 
Cabo Branco em um dos 
maiores clássicos do futsal 
paraibano. As duas parti-
das acontecem no ginásio 
da Vila Olímpica Ronaldo 
Marinho, o antigo Dede. 

O time Sub-9 do Ben-
fica vem se destacando 
não só em nível estadual. 
O Alviverde foi o grande 
nome da categoria na dis-
puta da quarta edição da 
Taça Aracaju de Futsal, que 
aconteceu no último fim 
de semana. O clube se sa-
grou campeão de maneira 
invicta, com um aprovei-
tamento de fazer inveja. 
A decisão foi diante  do 
tradicional Santa Cruz-PE 
e a equipe de João Pessoa 
venceu por 2 a 1.

Durante a campanha, 
que começou com um 
triunfo por 3 a 1 contra o 
próprio Santa na estreia, 
o time comandado por 
Bruno Leonardo passou 
pelo Sousa-SE por 8 a 0, 
pelo Azul Celeste/Itapo-
ranga-SE por 7 a 2 e pelo 
Benfica B na semifinal.

Benfica volta a jogar pelo Paraibano na
categoria Sub-9 contra a Desportiva Tibiri

FuTSAl

No Sub-8, o clube pes-
soense conseguiu também 
uma campanha interes-
sante. Ao final da com-
petição, o time terminou 
na terceira colocação e 
com direito a resultados 
expressivos, quando der-
rotou o Baden Powell-SE, 
pelo placar de 5 a 3, e o 
Sub-8 do Sport de Recife, 
pelo placar de 5 a 2.

“Estamos fazendo 
um trabalho a longo pra-
zo com o Sub-8. Come-
çamos um pouco abaixo, 
na Taça Campina, mas a 
evolução é visível. Fomos 
muito bem na Copa dos 
Campeões que aconte-
ceu em junho, em João 
Pessoa e agora mais uma 
vez surpreendemos. Agra-
deço a paciência dos pais, 
de acreditarem na nossa 

proposta de preparar os 
meninos para o ano que 
vem”, frisou Bruno.

Além do título no 
Sub-9, o Benfica levou 
para casa o troféu de me-
lhor jogador  com Davi 
Melo, o de melhor golei-
ro com João Victor, que 
inclusive marcou dois gols 
na decisão, e ainda a arti-
lharia com João Pedro.

“É um resultado que 
chega para comprovar o 
grande ano que o Sub-9 
vem tendo até então. Fo-
ram quatro campeonatos 
disputados, e dois títulos 
conquistados. Estamos 
todos muito felizes e cien-
tes de que precisamos dar 
sequência ao trabalho efi-
ciente que está sendo fei-
to. Os números nos dão a 
certeza que o caminho é o 

certo”, acrescentou o trei-
nador.

SuB-20
O sucesso do clube vai 

desde os mais novos até 
os mais velhos. No Sub-20, 
a equipe conseguiu ficar 
entre os quatro melhores 
times da 30ª Taça Brasil de 
Futsal Sub-20 da Primeira 
Divisão e por pouco não 
alcançou o acesso para a 
Divisão Especial do torneio 
que é o principal do país 
na categoria. Na semifinal, 
o Benfica perdeu para o 
Goiás por 1 a 0 e ficou de 
fora da decisão. “Foi mui-
to boa a participação do 
Benfica, levando em conta 
a superação grande dos 
meninos, fomos com ape-
nas 10 atletas, houve con-
tusões nos jogos!, disse.

Na categoria Sub-20, o Benfica disputou a Taça Brasil e conseguiu a quarta colocação

A cidade de Soledade, no 
interior da Paraíba, recebe no 
próximo domingo a 3ª etapa 
do Campeonato Soledadense 
de Mountain Bike 2012. Essa 
é a quinta edição do evento, 
que esse ano reúne atletas 
das cidades de João Pessoa, 
Campina Grande, Santa Cruz 
do Capibaribe-PE, Solânea, 
Bananeiras e Sousa. 

A organização do even-
to espera cerca de 80 ci-
clistas, que vão disputar a 
prova nas categorias Kid, 
Infantil, Juvenil, Júnior, Es-
treante, Sub-30, Elite, Mas-
ter A, Master B, Master C e 
Feminino. Com exceção da 
Kid e Infantil, que vai dar 
apenas medalhas aos ven-
cedores, haverá premiação 
em dinheiro para os três 
primeiros colocados de to-
das as demais categorias.

Os participantes do 
Campeonato Soledadense 
sairão do centro da cidade 
de Soledade, às 9h, onde será 
feita uma largada simbólica. 
Do centro, os ciclistas vão 
percorrer 1,7km em pista 

asfaltada até o estradão de 
Jaramataia, onde será dada 
a largada definitiva. “Todos 
os trechos em trilhas não 
passam carros, sendo que 
os demais transitam carros, 
motos e bicicletas, porém a 
comunidade toda está avi-
sada. É um percurso desa-
fiador”, comentou Agnaldo 
Melo, um dos idealizadores 
do evento e organizador da 
competição deste ano.

O percurso da prova foi 
definido uma semana antes 
da competição pela equipe 
de organização do evento. 
“Será um percurso de 37km 
e bastante seletivo, pois te-
remos percurso em trilhas, 
estradão, trechos com estra-
da de areia, barro na maior 
parte do percurso, descidas, 
subidas, muitas curvas, par-
te em estrada onde só passa 
motos e bikers, muito ver-
de, subida de uma serra de 
baixa altitude, ou seja, é um 
percurso próprio para cor-
rida de mountain bike. Será 
muita adrenalina”, descreveu 
Agnaldo.

Disputa em Soledade
deve reunir 80 atletas

MOuNTAIN BIKE

Atletas inspecionam o percurso que será utilizado no domingo
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Atletas têm até o dia 26 para
marcar presença no Brasileiro
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AMADOR

Nadadores paraibanos
vão competir na cidade 
de Mococa, em São Paulo

Quem já está desem-
penhando suas funções 
normalmente é o atual 
secretário estadual de 
Juventude, Esporte e 
Lazer, medalhista olímpico 
José Marco da Nóbrega 
(Zé Marco). Ele esteve 
internado no Hospital da 
Unimed, em João Pessoa, onde foi submetido a 
uma cirurgia recentemente para a retirada de pe-
dras na vesícula. O secretário já está atendendo a 
todos que procuram na Sejel-PB e afirmou, através 
de sua assessoria que, a recuperação foi mais 
rápida do que ele estava imaginando. 

Em plena atividade

A desistência de 
Riquelme

Riquelme enganou a todos os flamenguistas. Ou 
melhor, o argentino arranjou um pretexto para não 
atuar pelo “urubu”, afinal, a desculpa dada em relação 
à goleada sofrida pelos rubro-negros na última quarta-
feira, para o Corinthians, não passou de uma desculpa 
esfarrapada. O polêmico “não” de Riquelme é o desfecho 
de uma negociação conturbada desde o início. Assim 
que anunciou que deixaria o Boca Juniors após o fim da 
edição deste ano da Copa Libertadores, o meia admitiu 
o interesse em jogar no Flamengo. O clube, por sua vez, 
mesmo interessado, decidiu manter o sigilo da negocia-
ção e despistar a imprensa sobre as conversas que já 
vinham acontecendo.

No início desta semana, após a publicação da infor-
mação que o vice de finanças do clube, Michel Levy, es-
tava na Argentina conversando com Riquelme, o diretor 
de futebol do Flamengo, Zinho, ficou insatisfeito com o 
vazamento e chegou a dizer que o Flamengo não teria 
sequer cogitado a hipótese de negociar com o jogador. 
Na última quarta, no entanto, com o andamento avan-
çado do negócio, ele se calou. E ontem, em entrevista 
coletiva, após anunciar a recusa, o diretor disse que o 
argentino sempre interessou ao clube.

Ora, o Flamengo vive uma das piores fases de sua 
história, isto no futebol, isto no mundo financeiro, é 
tanto que, para trazer o meia argentino teve que recor-
rer a emissoras de televisão detentora dos direitos de 
transmissão para, em forma de adiantamento, liberar al-
gumas cotas como garantia de pagamento ao argentino.

Em todo o caso, não há males que não venham para 
o bem. Talvez a desistência de Riquelme e a goleada 
sofrida pelo Flamengo sirvam de exemplos, exemplos 
estes de que todos devem esquecer o “mercenarismo” e 
jogar por amor, coisa que é praticamente impossível.

Os técnicos Joel Santana, do Flamengo e Ney Franco, do São 
Paulo estão na corda-bamba e não podem passar de domin-
go. A derrota do Fla para o Timão (3x0) e o segundo empate 
do São Paulo, no meio de semana, deixaram os treinadores 
sem segurança nos clubes.

O meia-campista Cristian e o lateral esquerdo Cleidson ti-
veram ontem seus nomes divulgados no Boletim Informa-
tivo Diário (BID) da CBF e são mais duas opções do Treze 
para o jogo de terça-feira contra o Cuiabá-MT.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Na corda-bamba

O tenista espanhol Rafael Nadal está fora dos Jogos Olímpi-
cos de Londres. Atualmente em terceiro no ranking da ATP, o 
ex-melhor do mundo anunciou a desistência ontem por conta 
de uma lesão no joelho. Ele seria o porta-bandeira da Espanha 
na cerimônia de abertuda no próximo dia 27 de julho, mas 
emitiu comunicado confirmando a decisão e explicando as 
razões de sua ausência na Inglaterra.

Fora das Olimpíadas

Treze reforçado

Os nadadores paraiba-
nos convocados para o Cam-
peonato Brasileiro Infanto-
Juvenil, que será disputado 
entre os dias 6 e 9 de setem-
bro, em Mococa, no interior 
de São Paulo, têm até o próxi-
mo dia 26 para confirmarem 
participação na Federação de 
Esportes Aquáticos da Paraí-
ba, pelo e-mail antoniomeia-
leal@yahoo.com.br ou tele-
fone 88187450. 

Na última segunda-feira, 
a entidade divulgou a lista 
dos convocados para uma 
das competições mais im-
portantes da atual tempora-
da, na avaliação do presiden-
te da Feap, Antônio Meira 
Leal, que vem tomando todas 
as providências para o envio 
da delegação.

“É um campeonato na-
cional e internacional. Gru-
pos de todo o país, do Equa-
dor, Argentina, Uruguai, 
Paraguai, entre outros, vão 
estar lá. Então, vamos suar 
para conseguir algumas me-
dalhas” disse o dirigente pa-
raibano.

Entre os atletas que 
poderão se destacar, o pre-
sidente da Feap aposta em 
Gabriel Oliveira, que aju-
dou o Grêmio Cief a con-

quistar o título nordestino 
de clubes, em abril. Ele ga-
nhou também o troféu efici-
ência, além de Yuri Quirino 
e Suendy Nunes.

A participação da Sele-

ção Paraibana é uma ação do 
projeto “Aquático com muito 
orgulho”, através da Lei de 
Incentivo ao esporte do Mi-
nistério do Esporte com o 
apoio do Banco do Nordeste 

e do Armazém Paraiba. A Fe-
deração oferecerá passagem 
aérea de ida e volta. Aloja-
mento e alimentação serão 
oferecidos em Mococa pela 
organização.

l Infantil Feminino
l Paloma Ribeiro
l Suendy Nunes
l Juliana Santos
l Ayla Nóbrega

Convocados

l Infantil Masculino
l Gabriel Oliveira
l Yuri Quirino
l Raí Bandeira
l Ytalo Pontes
l Juvenil Feminino
l Larissa Ribeiro

l Juvenil Masculino
l Vitor Nezello
l Eduardo Anthonny
l Vinícius Dantas
l Matheus Oliveira

O presidente da Federação de Esportes Aquáticos da Paraíba espera a confirmação dos atletas

FOTO: Ortilo Antônio

Alcançar o topo do pó-
dio, a glória olímpica, tam-
bém tem seu preço. Para ci-
tar alguns casos, Argentina, 
México e Brasil pagarão aos 
esportistas que receberem 
medalhas de ouro muito 
mais que os Estados Unidos. 

O presidente do Comitê 
Olímpico Argentino, Gerardo 
Werthein, contou no Twitter 
os valores que serão pagos 
aos atletas do seu país em 
caso de pódio em Londres. 
Cada medalha de ouro valerá 
150 mil pesos (R$ 60 mil), a 
prata premiará 100 mil pe-
sos (R$ 40 mil) e o bronze, 
60 mil pesos (R$ 24 mil).

Além disso, a Argenti-
na também dará prêmios 
às equipes que possam sair 
vitoriosas. Haverá 1 milhão 
de pesos (R$ 400 mil) pelo 
ouro, 700 mil pesos (R$ 280 
mil) pela prata e 500 mil pe-
sos (R$ 200 mil) pelo bronze.

O dinheiro é provenien-
te do Conselho Nacional de 
Alto Rendimento Esportivo 
(Enard, na sigla em espa-
nhol). A entidade é financia-
da por um imposto de 1% da 
arrecadação das empresas 
de telefonia celular. Ao redor 
do mundo

Os EUA, uma das gran-
des potências mundiais do 
esporte, oferece um prêmio 
de US$ 25 mil (R$ 50 mil) 
a cada campeão olímpico. 
Aqueles que conquistarem 
uma prata terão a premiação 
de US$ 15 mil (R$ 30 mil), 
enquanto o bronze valerá 
US$ 10 mil (R$ 20 mil).

Já o México, assim 
como a Argentina, também 
supera o seu vizinho do 

Medalha de ouro pode render R$ 100 mil a Cielo
JOGOS OLÍMPICOS

norte. Cerca de 500 mil pe-
sos mexicanos (R$ 72 mil) 
vão ao possível ganhador 
em Londres 2012. O pódio 
é completado com 250 mil 
pesos (R$ 36 mil) por cada 
prata e 125 mil peso (R$ 18 
mil) pelo bronze.

Entretanto, a projeção 
de medalhas de ouro dos Es-
tados Unidos é arrasadora. 
Estima-se que a delegação 
americana consiga 37 meda-
lhas de ouro, segundo o ban-
co norte-americano Goldman 
Sachs. A Argentina baseará 
suas esperanças de vitória 
somente nas "Leonas" do hó-
quei na grama, enquanto o 
México sonha com um ouro 
de María del Rosario Espino-
za, do taekwondo.

Em Londres, o Brasil co-
meça a preparação para re-
ceber os Jogos do Rio 2016. 
Contudo, não tira o foco da 
Olimpíada 2012 e já conta 
com prêmios para seus na-
dadores. Se César Cielo ou 
Thiago Pereira saírem com o 
ouro da piscina londrina, re-
ceberão R$ 100 mil. Em caso 
de prata, a bonificação será 
de R$ 50 mil, e cada bronze 
valerá R$ 30 mil.

O país que oferece mais 
dinheiro aos seus esportistas 
que levarem o ouro olímpico 
é a Itália, com uma oferta de 
R$ 365 mil. A Rússia, forte 
competidora no quadro de 
medalhas, pagará R$ 262 mil 
para cada atleta que chegar 
ao topo do pódio. Veja ou-

tros valores da premiação 
por medalha de ouro no resto 
do mundo: Coreia do Sul, R$ 
105 mil; França, R$ 100 mil; 
Japão, R$ 56 mil; e Austrália, 
R$ 32 mil.

O Reino Unido, anfitrião 
dos Jogos, confirmou que não 
dará sequer uma libra para 
quem conquistar medalhas. 
O incentivo está no que po-
derão conseguir, a curto ou 
médio prazo, através de pa-
trocinadores. Por outro lado, 
o magnata da mineração An-
drew Kam disse que oferece-
rá uma barra de ouro no va-
lor de US$ 630 mil (R$ 1,260 
milhões) ao membro da equi-
pe de badminton da Malásia 
que se consagrar campeão 
olímpico.

César Cielo está otimista em ir ao pódio em Londres, principalmente depois do anúncio do prêmio
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Força máxima contra o Cuiabá
reforços regularizados

fuTeBol 
ParaÍBa
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Treze está confiante 
em conquistar a sua 
primeira vitória

O Treze terá os quatro úl-
timos reforços regularizados 
para enfrentar o Cuiabá/MT, 
na próxima terça-feira (24), às 
20h30, no Estádio Amigão, em 
Campina Grande, pela quarta 
rodada do grupo A da Série C 
do Brasileirão. Estão aptos e a 
disposição da comissão técni-
ca Válber e Gledson (laterais 
direito e esquerdo), Cristian e 
Júlio César Zaboto (meias). O 
quarteto está treinando  com 
o grupo e pode ser escalado 
para encarar o primeiro jogo 
galista em seus domínios. 

Com apenas o desfal-
que do atacante Vavá, que 
foi suspenso por quatro 
jogos pelo Superior Tribu-
nal de Justiça Desportiva 
(STJD), o treinador Mar-
celo Vilar pode colocar em 
campo um time modificado 
e ofensivo, com a utilização 
de três atacantes,  Brasão, 
Rodrigo Pardau e o estre-
ante Júlio César. Para quem 
ocupa a lanterna da compe-

tição, com nenhum ponto 
ganho e tem a obrigação de 
fazer o dever de casa, jogar 
pra frente é um objetivo do 
Galo da Borborema. “Vamos 
sair desta incômoda situ-
ação e começar a reagir na 
disputa. Com a chegada dos 
novos reforços o Treze tem 
todas as condições de me-
lhorar e se manter na Série 
C”, comentou Vilar. 

Campinense 
Com a força máxima a 

disposição e a necessidade de 
vencer no grupo A3 do Cam-
peonato Brasileiro da Série D 
o Campinense pode colocar 
um time ofensivo, diante do 
Baraúnas/RN, na partida de 
domingo, às 16h, no Estádio 
Amigão, na Serra da Borbo-
rema, pela quinta rodada da 
disputa. 

No coletivo final, que 
acontece hoje à tarde, no 
Renatão, o treinador Freitas 
Nascimento, deve mexer no 
meio de campo e no ataque 
raposeiro. Fernandes deve 
ser a novidade, formando o 
quadrado com Charles Wag-
ner, Anderson Paulista e 
Adriano Felício. 

No ataque, a volta da du-

pla que “arrebentou” na con-
quista do título Estadual des-
te ano, com Potita e Warley, 
principal destaque e artilhei-
ro, com 22 gols no Paraibano. 
Mudanças que farão do rubro-
negro um time mais ofensivo 
e rápido no ataque, com os 
deslocamentos do baixinho 
Potita. Com quatro pontos ga-
nhos e na terceira colocação, 
contra cinco do adversário, 
que ocupa a liderança, ao lado 
do Horizonte/CE, no mesmo 
número de pontos, na tercei-
ra, a meta é assumir a ponta 
da tabela. 

“A obrigação de vencer 
é nossa, afinal, vamos jo-
gar em casa e temos quem 
pensar grande, na lideran-
ça do grupo. Iremos colo-
car o quem tem de melhor 
e escalar um time ofensi-
vo”, observou o treinador 
Freitas Nascimento. 

De volta a equipe e con-
fiante em acabar a má fase de 
marcar gols, Warley, espera 
que o time  volte a vencer na 
competição. “Não podemos 
desperdiçar os jogos em casa 
e temos que fazer a nossa 
parte. Espero voltar a dar 
alegrias a torcida”, avaliou o 
atacante. 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O artilheiro Warley espera desencantar no próximo domingo e levar o Campinense a uma vitória

O zagueiro Tiago Messes segue treinando forte no PV para o jogo da próxima terça-feira no Amigão

Líder de seu grupo 
no Campeonato Brasilei-
ro de Futebol America-
no com duas vitórias em 
dois jogos, o Botafogo 
Espectros agora fará seus 
jogos de volta, ambos em 
Pernambuco. O próximo 
compromisso do time 
será no dia 18 de agosto, 
contra o Recife Pirates. 
Depois do Pirates, mais 
um jogo fora de casa. 
Dessa vez, contra o Reci-
fe Mariners, partida que 
finaliza os confrontos da 
primeira fase.

O Botafogo Espec-
tros começou de ma-
neira impecável sua 
caminhada no Campe-
onato Brasileiro de Fu-
tebol Americano. Inte-
grante da Divisão Centro 
da Conferência Nordes-
te, o clube de João Pes-
soa jogou suas partidas 
de ida logo no início da 
competição e conseguiu 
duas grandes vitórias. Na 
estreia, o clube pessoense 

encarou o Recife Mari-
ners no Estádio da Graça 
e aplicou uma goleada de 
43 a 6. No último domin-
go foi o dia do resultado 
ser maior, e a vítima foi o 
também recifense, Recife 
Pirates. O jogo terminou 
56 a 2 para o Belo

Para o quarter back 
da equipe, espécie de ar-
mador do time, Rinaldo 
Mitref, a primeira parte 
dos confrontos dentro 
da chave foi muito boa. 
Segundo o jogador, que 
acabou se machucan-
do na última partida, o 
elenco está muito focado 
no campeonato e a cada 
jogo melhora o desempe-
nho.

“Nosso time está 
muito focado e os trei-
namentos estão cada vez 
mais intensivos. A equipe 
está bem, mas podemos 
melhorar. A defesa está 
impecável. Esses jogos 
serviram para nós tes-
tarmos algumas jogadas 
e agora podemos apro-
fundar em algumas que 
nós ainda estamos erran-

do”, analisou Rinaldo. 
Até a próxima rodada, a 
equipe comandada pelo 
técnico Brian Guzman 
terá mais de um mês 
para melhorar as eventu-
ais deficiências e aperfei-
çoar o que já está bom. 
Segundo o treinador, 
apesar das vitórias com 
placares elásticos, o time 
ainda pode melhorar em 
alguns fundamentos.

“Tem alguns erros 
que acabam escapando 
aos olhos dos torcedores, 
mas para nós que somos 
treinadores experientes 
não escapa. Essas vitórias 
foram muito boas e es-
tavam dentro de nosso 
planejamento, inclusive 
sendo por goleada, pois o 
saldo de gol é um dos cri-
térios nas próximas fases 
para definir quem joga 
em casa. Temos quatro se-
manas de treinamentos aí 
para melhorarmos e tam-
bém recuperamos alguns 
jogadores que se machu-
caram. Vai ser um tempo 
importante”, garantiu o 
comandante.

Botafogo Espectros fará os
jogos de volta só em agosto

fuTeBol aMeriCaNo

O Santa Cruz de Santa 
Rita pode não conseguir a 
classificação para a próxima 
fase do Campeonato Paraiba-
no da Segunda Divisão/2012 
e ficar de fora da Divisão Es-
pecial do Estadual de 2013. 
A equipe ocupa a terceira co-
locação do grupo do Litoral, 
perdendo para o Miramar 
de Cabedelo, com seis, na se-
gunda posição, e a liderança 
isolada da Desportiva Guara-
bira, com nove pontos. 

Nos últimos dois anos a 
Cobra Coral obteve a quinta 
colocação (2010) e a tercei-
ra colocação (2011), con-
seguindo o último título da 
disputa em 2000, com a Pe-
rilima de Campina Grande na 
vice. Uma hipótese descarta-
da pelo treinador Neto Ma-
radona, que terá três jogos, 
contra o Miramar de Cabede-
lo, na próxima quarta-feira, 
no Estádio Amigão, na Serra 
da Borborema, Sport Club 

Campina Grande, no dia 29  
deste mês, no Teixeirão, além 
de pegar a Desportiva Gua-
rabira, no dia 5 de agosto, na 
terra dos canaviais. 

Um jogo fora e dois em 
casa para definir a situação 
da equipe na competição. 
De acordo com o ex-técni-
co do Botafogo, nada está 
perdido, já que o Santa terá 
três partidas decisivas, com 
dois em casa para garantir 
a classificação na próxima 
etapa.  “Estamos no páreo 
e vamos correr atrás de ga-
rantir o clube na outra fase. 
Temos três jogos pela frente, 
com dois em casa para somar 
nove pontos. O primeiro de-
safio será contra o Miramar, 
concorrente direto pela ou-
tra vaga”, disse. 

Sobre o jogo em Campi-
na Grande, diante do Tubarão 
do Porto, Neto ressaltou que 
o local é neutro para os dois, 
afirmado que o time que atuar 

melhor e aproveitar as oportu-
nidades vencerá o  jogo. O clu-
be vem de uma derrota para a 
Desportiva Guarabira (2 a 1), 
no Estádio Sílvio Porto na ro-
dada anterior. “Iremos buscar 
a reabilitação e a reação da 
equipe na disputa. Em campo 
neutro quem for mais compe-
tente e aproveitar as chances 
sairá vitorioso”, avaliou Neto. 
Para este compromisso o trico-
lor não contará com o zagueiro 
Ivson, que recebeu o terceiro 
cartão amarelo. Os prováveis 
substitutos são Dudu e Jackson. 

Tricolor pode ficar mais um ano
sem disputar a Primeira Divisão

saNTa Cruz

Pedro Alves
Especial para a união

Equipe precisa 
vencer o seu
próximo jogo 
para se manter
na briga pela 
classificação

O Botafogo 
segue invicto com 

duas vitórias na 
competição
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Brasil x Grã Bretanha em Londres
ÚLTIMO AMISTOSO

O Brasil está pronto 
para o teste final antes 
do início dos Jogos Olím-
picos. A seleção fez na 
manhã de ontem o último 
treino antes do amistoso 
contra a Grã-Bretanha e 
já confirmou a equipe que 
sairá jogando hoje: Rafael 
Cabral; Rafael Silva, Thia-
go Silva, Juan e Marcelo; 
Sandro e Rômulo; Hulk, 
Oscar e Neymar; Leandro 
Damião.

“No treino, véspera de 
jogo, a gente faz um traba-
lho com menos intensidade. 
Fizemos pequenos ajustes 
no time que jogou os últi-
mos quatro amistosos”, dis-
se o técnico Mano Menezes 
em entrevista coletiva logo 
após o treinamento.

A atividade de ontem 
foi bem mais leve. Após 
o habitual aquecimento 
e sessão de exercícios fí-
sicos com o preparador 
Carlinhos Neves, o técnico 
Mano Menezes deu início 
a um treinamento táti-
co, posicionando o time 
considerado titular em 
ações ofensivas, enquanto 
o restante do grupo fazia 
um trabalho técnico do 
outro lado do campo com 
Sidnei Lobo. O goleiro 
Rafael Cabral ficou no gol 
adversário para poder 
treinar mais.

Após o tático, ainda 
houve o tradicional ra-
chão de véspera de jogos, 
com vitória do time de 
camisa azul por 7 a 5. No 
fim, os atacantes partici-
param de exercícios de 
chutes a gol. 

Aí foi a vez de Neymar 
aparecer. O atacante se 
animou e decidiu desafiar 
o goleiro Gabriel a uma 
série de cobranças de pê-
naltis, só que com os pa-
péis opostos: Neymar no 
gol, e Gabriel chutando. 
Melhor para o arqueiro, 
que fez dois gols e acabou 
cobrando o último pênalti 
para fora.

Seleção quer vencer para  
chegar de forma positiva 
na estreia das Olimpíadas

Seleção Brasileira realiza último amistoso hoje antes de estrear nos Jogos Olímpicos de Londres contra equipe do Egito, no próximo dia 26

O América-MG pode voltar hoje 
à liderança do Campeonato Brasilei-
ro da Série B. com 25 pontos, a equi-
pe enfrentas às 21h, no estádio da 
Independência, em Belo Horizonte, 
o Guarani-SP, 14º colocado na tabe-
la de classificação. Os mineiros estão 
na terceira posição com um ponto 
a menos do que o líder Criciúma. O 
Vitória-BA, também com 25 pontos, 
porém ganhando no quesito “empa-
te” é o segundo colocado.

América x Guarani é apenas um 
dos quatro jogos que movimentarão 
hoje a Série B em sua 12ª rodada. 

Ainda estarão se enfrentando esta 
noite o América-RN x Ipatinga-MG; 
São Caetano x Grêmio Barueri, e 
Guaratinguetá x Boa Esporte. Todas 
as partidas têm início programado 
para as 21h. 

A briga pela primeira posição no 
G4 está bastante acirrada e quatro 
equipes (Criciúma, Vitória, América-
-MG e América-RN) vivem se reve-
zando no topo da tabela a cada ro-
dada. O mais distante na pontuação 
é o time potiguar que ocupa a quarta 
posição com 20 pontos, seis a menos 
do que o líder Criciúma. 

BRASILEIRÃO SÉRIE B

FOTO: CBF NEWS
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Argentino ficou assustado com goleada do Timão

Riquelme não irá ser 
o sonhado camisa 10 do 
Flamengo. Na noite da 
última quarta-feira, a di-
retoria acertou os últimos 
detalhes da contratação 
do atleta e apresentou as 
garantias financeiras exigi-
das pelo estafe do argenti-
no. No entanto, ao mesmo 
tempo, o desempenho pífio 
do time na partida contra 
o Corinthians - derrota 
por 3 a 0 - e a pressão da 
torcida, que vaiou, xingou 
e chegou a ficar de costas 
para o campo, assustou o 
jogador. Com isso, o argen-
tino recuou na ideia de se 

transferir para o Brasil e 
decidiu recusar a proposta 
rubro-negra.

“O Riquelme disse que 
o problema não foi finan-
ceiro, mas sim futebolís-
tico. Ele até elogiou nossa 
proposta, agradeceu, mas 
disse que ficou assustado 
ontem, com  o jogo contra o 
Corinthians. Não gostou da 
atuação do time, da reação 
da torcida, da pressão da-
qui. Ficou complicado, in-
felizmente. Uma pena, pois 
fizemos todos os esforços 
para contratá-lo”, lamentou 
o diretor de futebol Zinho.

Para deixar Riquelme 

tranquilo em relação ao pa-
gamento de seus salários, o 
Flamengo recorreu a uma 
emissora de TV, através de 
adiantamento de cotas de 
transmissão de jogos, asse-
gurou que o valor acertado 
ficaria em dia. O argentino 
ganharia R$ 500 mil men-
sais no clube da Gávea.

“Até uma questão de 
contrato nós acertamos. 
Nós sugerimos até o final 
de 2013, ele queria dois 
anos. Pediu garantia, nós 
demos. O problema foi 
dentro de campo. Ele ago-
ra deve acertar com outro 
time”, comentou Zinho.

Jogo: Campinense  x Baraúnas-RN  
Competição: Série D do Campeonato Brasileiro
Local: Estádio Amigão  - Campina Grande (PB)

Data: Domingo 22/07
Horário: 16:00h

Jogo: Vitória da Conquista x Sousa 
Competição: Série D do Campeonato Brasileiro

Local: Lomanto Júnior
Data: Sábado 21/07

Horário: 16:00h

Final de semana esportivo

Cobertura dos jogos:
com a Tabajara

Goleada do Timão faz Riquelme desistir do Flamengo

América-MG busca vitória hoje para 
assumir liderança do campeonato

FOTO: Divulgação
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Mulher trabalha 8h a mais que homem
NA PARAÍBA

No país, a PB aparece entre os 
Estados com maior crescimen-
to do rendimento médio real

A sobrecarga de afaze-
res domésticos somada ao 
tempo gasto no mercado de 
trabalho entre as mulheres é 
maior do que a masculina em 
todos os Estados. Na Paraíba, 
a jornada semanal total chega 
a 60 horas, ou seja, mais de 8 
horas além da masculina, que 
é de 51,2h. A situação se re-
pete em Pernambuco, onde a 
jornada semanal total femini-

na é de 61,1 horas, e a mascu-
lina de 52,8. Maranhão, com 
62,0 horas; Ceará, com 60,6 
horas, e Santa Catarina, com 
60,2 horas, também fazem 
parte desta lista. Os dados 
fazem parte do Perfil do Tra-
balho Decente no Brasil: Um 
olhar sobre as unidades da 
federação, divulgado ontem, 
pela Organização Internacio-
nal do Trabalho. 

A abordagem envolveu 
vários temas relacionados ao 
trabalho. Um deles é a par-
ticipação dos rendimentos 
provenientes do trabalho. No 

Brasil, enquanto as maiores 
participações foram observa-
das no Amapá (72,8%), Ama-
zonas (70,3%) e Mato Grosso 
(70,1%), cinco Estados nor-
destinos, entre eles a Paraíba, 
concentram as menores - Pa-
raíba (54,9%), Piauí (55,1%), 
Ceará (55,7%), Rio Grande 
Norte (55,8%) e Pernambuco 
(56,5%). 

Uma boa notícia é que 
o rendimento médio real 
dos trabalhadores urbanos 
teve um sensível aumento 
de R$ 962 para R$ 1.141, o 
que representa uma eleva-

ção de 18,6%. Com relação 
aos trabalhadores rurais, o 
crescimento foi de 23,3%, 
saltando de R$ 489 para R$ 
603. Na região Nordeste, o 
percentual foi de 34,4%. En-
tre as unidades da federação, 
a Paraíba aparece entre os 
Estados onde houve maior 
crescimento do rendimento 
médio real, com 43,3%. Ala-
goas (50,7%) e Acre (49,5%) 
foram os dois primeiros. Em 
São Paulo, o índice ficou em 
12,4%; Mato Grosso, 13,6%; 
Pernambuco, 15,0%; e Para-
ná, com 15,1%. 

Por outro lado, outras 
situações colocam a Paraíba 
em situação preocupante. No 
Estado, em 20,0% das famí-
lias com crianças até 14 anos 
de idade, tanto a pessoa de 
referência quanto o cônjuge 
estavam desocupados no ano 
de 2009. Em Alagoas, este ín-
dice chegou a 21,6%; em Per-
nambuco, 20,1%. Em 65,0% 
das famílias com crianças até 
14 anos de idade no país, o 
responsável pelas despesas 
e o cônjuge estavam traba-
lhando. Em 15,9%, somente 
a pessoa de referência estava 

ocupada naquele ano. 
O levantamento da OIT 

apontou também situações 
como o trabalho escravo. 
Vários empregadores e em-
presas foram flagrados sub-
metendo os trabalhadores a 
estas condições de trabalho. 
Estes nomes estão incluídos 
no Cadastro de Empregado-
res. Apenas a Paraíba e ou-
tros seis Estados – Distrito 
Federal, Acre, Roraima, Ama-
pá, Pernambuco e Sergipe – 
não possuíam infratores no 
cadastro, que é atualizado a 
cada seis meses.

O trabalho infantil so-
freu redução entre as crian-
ças com idades entre 5 e 9 
anos na Paraíba a partir de 
2004. O índice no período 
foi tão pequeno que não 
chegou a apresentar sig-
nificância amostral, assim 
como no Pará, Roraima, Ma-
ranhão, Alagoas, Sergipe, 
Santa Catarina, Mato Gros-
so e Mato Grosso do Sul. 

A partir de 2009, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Dis-
trito Federal, Sergipe e To-
cantins também foram in-
cluídos neste rol. 

Entre crianças e ado-
lescentes de 10 a 17 anos, 
o total de trabalhadores na 

Paraíba caiu de 23,1% para 
11,6% entre 2004 e 2009, o 
que representa um declínio 
de 11,5 pontos percentuais 
em apenas cinco anos. No 
Pará, o percentual diminui 
de 25,0% para 14,5% e no 
Maranhão de 26,7% para 
17,3%.

Salários
Em 2004, as mulheres 

recebiam, em média, aproxi-
madamente 69,5% do valor 
do rendimento dos homens. 
Em 2009, essa proporção 
aumentou para 70,7%, mas 
ainda assim, os homens con-
tinuam ganhando salários 
maiores.

Trabalho infantil está 
em queda no Estado

OMS estima 
que 1 bilhão de 
pessoas vivem 
com deficiência

O Relatório Mundial so-
bre a Deficiência publicado 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) em 2011 estima 
que um bilhão de pessoas vi-
vem com algum tipo de defi-
ciência, o correspondente a 
15,0% da população mundial. 
No Brasil, o Nordeste apre-
sentava a maior proporção 
de pessoas com pelo menos 
uma das doenças investiga-
das (26,6%). Entre os Esta-
dos, Paraíba e Rio Grande 
do Norte apareceram com 
27,8% e o Ceará com 27,7%. 

As menores incidências 
de pessoas com pelo menos 
uma das deficiências inves-
tigadas foram registradas em 
Roraima (21,2%), Santa Ca-
tarina (21,3%) e Mato Gros-
so do Sul (21,5%).

O levantamento apontou 
que apenas 490 municípios 
brasileiros contavam com 
Conselho Municipal de Direi-
tos da Pessoa com Deficiência 
no ano de 2009, ou seja, 8,8% 
do total. Nas regiões Norte 
e Nordeste, apenas 5,3% e 
5,6% dos municípios, respec-
tivamente, contavam com a 
presença destes conselhos. 
Na Paraíba, eles existiam em 
apenas 2,7% dos municípios; 
Rio Grande do Norte (4,2%); 
Piauí (4,5%); Bahia (4,8%) e 
Sergipe (5,3%).

O número de acidentes de 
trabalho registrados no Brasil 
caiu de 756 mil em 2008 para 
701 mil em 2010, o que repre-
senta uma redução de 7,2% 
em dois anos. Porém, houve 
aumento nos acidentes de tra-
jeto – a caminho ou retorno do 
trabalho – em 26 Estados, inclu-
sive na Paraíba que apresentou 
um crescimento de 32,4%. O 
único Estado onde houve queda 
foi o Pará, com -1,6%.

Também houve elevação 
no número de óbitos em oito 
Estados, seis deles na região 
Nordeste – Rondônia, Mara-
nhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Per-
nambuco, Rio Grande do Sul e 
Goiás. Em Pernambuco, a quan-

tidade de óbitos por acidentes 
do trabalho cresceu 44,1% - de 
68 para 98 entre 2008 e 2010. 

Na Paraíba, a taxa de inci-
dência de acidentes do trabalho 
aumentou, assim como no Acre, 
Ceará e Piauí. Nos outros 22 Es-
tados houve redução. Em Per-
nambuco, o índice foi mantido. 

Combate à pobreza
Um estudo realizado pela 

Secretaria de Políticas de Previ-
dência Social, do Ministério da 
Previdência Social (MPS) apon-
tou que as rendas provenientes 
do recebimento de benefícios 
previdenciários e do Benefí-
cio de Prestação Continuada 
(BPC) retiravam da pobreza um 

contingente de 23,1 milhões 
de pessoas no Brasil em 2009, 
o que equivale a uma redução 
de 12,5 pontos percentuais na 
proporção de pessoas nessa 
situação. Em dez Estados, essa 
redução era superior à média 
nacional, com destaque para o 
Piauí, com 17,3; Paraíba, com 
15,4; e Ceará, com 14,8. 

Apesar desta redução, o 
estudo aponta que a erradi-
cação da pobreza ainda é um 
desafio. Conforme o Censo 
2010 do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
o total de pessoas em situação 
de extrema pobreza no País to-
talizava 16,27 milhões - 8,5% 
da população total.

Aumenta índice de acidentes 
de trabalho e óbitos na PB

Uma passarela caiu após uma colisão 
de um caminhão no km 98 da BR 101, 
próximo ao município do Conde. Duas 
pessoas, que passavam pelo local no mo-
mento do acidente, ficaram feridas, sen-
do um motociclista e um pedestre.

Segundo a inspetora na Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), Keilla Melo, 
a caçamba do veículo, que carregava 
concreto, era muito alta para transi-
tar pela passarela. “Entretanto, não 
sabemos ainda se a passarela estava 
com problemas estruturais”, disse.

A colisão interditou os dois sentidos 
do Km 98 da BR 101, causando engarra-
famento. A pista ficou coberta por des-
troços da passarela e de concreto que 
vinha sendo carregado pelo caminhão.

“Já acionamos o Exército e estamos 
estudando qual será a rota alternativa 
para o tráfego nas vias”, afirmou Keilla. 
Uma equipe do Corpo de Bombeiros 
que passava próximo ao local socorreu 
as duas vítimas. Até o fechamento des-
ta edição, não havia informações sobre 
o estado de saúde dessas pessoas.

Colisão derruba passarela na BR-101



HOTEL CAIÇARA S/A – CNPJ 08.603.680/0001-40
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas do HOTEL CAIÇARA S/A, a se reunirem em Assem-
bléia Geral Ordinária, a se realizar em sua sede social, na Av. Olinda, 235, Tambaú, nesta capital, 
as 10:00 horas do dia 31 de Julho de 2012, a fim de deliberar sobre o seguinte: a) Aprovação do 
Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2011; 
b) Honorários da Administração; c) Outros assuntos de interesse social. Comunicamos que se 
encontram à disposição dos senhores acionista, na sede social, os documentos a que se referem 
o Art. 133 da Lei 6.404/76. 

João Pessoa - PB, 31 de Março de 2012. 
A Diretoria.

ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL - CONSELHO REGIONAL DA PARAÍBA - EDITAL - O Pre-
sidente do  Conselho Regional do Estado da Paraíba, da Ordem dos Músicos do Brasil, no uso de 
suas atribuições legais e atendendo  o que dispõe a Resolução nº 1.291/90-CF (Código Eleitoral 
da OMB), torna público que, após esgotado o prazo legal, foi deferido o requerimento do registro da 
chapa “OMB PARA TODOS”de candidatos à renovação de 1/3 (um terço) de Conselheiros Efetivos 
e Suplentes e de Delegado Eleitor Efetivo e Suplente, deste Conselho Regional, ao Pleito Eleitoral 
que realizar-se-á no dia 27 de julho de 2012, conforme Edital publicado em 27 de junho de 2012, 
no Diário Oficial do Estado e no jornal A UNIÃO, cuja composição é a seguinte: - CONSELHEIROS 
EFETIVOS: Ozeri Alves Barreto, Clementino Lins Vanderlei, Sandoval Moreno de Oliveira, Joaquim 
Ferreira Pontes, Maria do Socorro Estrela da Silva, José Jurandir Félix, Moacyr Gomes Codeceira.- 
CONSELHEIROS SUPLENTES: Elma Virgínia Lima da Costa, Paulo Fernandes Moura Silva, Marcelo 
Araújo Vilôr, Roberto Muniz de Medeiros, Marcos Antonio dos Santos Barbosa, Carlos Antonio dos 
Santos, Rucker Bezerra de Queiroz  - DELEGADO-ELEITOR EFETIVO: Benedito Honório da Silva 
- DELEGADO-ELEITOR SUPLENTE: Ailton Gomes de Oliveira. João Pessoa, 17 de julho de 2012 
. - BENEDITO HONÓRIO DA SILVA - Presidente. 

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.: ARIOSVALDETE BERNADINO DA 
NOBREGA S
CPF/CNPJ: 076457938-05
Titulo: CED CRE BAN IND  R$685,50
Cedente: BANCO VOLKSWAGEN S/A
Apresentante: BANCO VOLKSWAGEN S/A
Protocolo: 2012 - 036324
Responsavel.: CASA DO ARCONDICIONADO CLI-
MATIZACAO
CPF/CNPJ: 010947872/0001-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$900,00
Cedente: CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL L
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036485
Responsavel.: D&M COMERCIO DE MARCAS LTDA
CPF/CNPJ: 006004638/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$500,00
Cedente: PROIMPORT BRASIL LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035834
Responsavel.: DULCILEIA ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 674092454-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$370,00
Cedente: ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037237
Responsavel.: EVERALDO SOARES DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 067536714-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.500,00
Cedente: CONCRESOLO CONSULTORIA EM CON-
CRETO
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036210
Responsavel.: GERALDO TIMOTEO LEITE TERCEIRO
CPF/CNPJ: 011623850/0001-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$398,92
Cedente: CERAMICA PORTO SEGURO LTDA - EPP
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036003
Responsavel.: MANOEL CRUZ DE LUCENA ME
CPF/CNPJ: 041207572/0001-23

Titulo: DUP VEN MER IND  R$760,73
Cedente: ATLANTA F I D C MULTISSETORIAL
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036510
Responsavel.: PEDRO DE ALCANTARA MARTINS 
JUNIOR
CPF/CNPJ: 195501384-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$231,98
Cedente: JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036312
Responsavel.: REALLY IMOBILIARIA
CPF/CNPJ: 014807757/0001-04
Titulo: NT PROMISSORIAR$500,00
Cedente: ROSINEIDE FELIX M NASCIMENTO
Apresentante: ROSINEIDE FELIX M NASCIMENTO
Protocolo: 2012 - 035157
Responsavel.: SAUL FRANCISCO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 000788374-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.697,07
Cedente: CONSTRUTORA D.I. LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035012
Responsavel.: WALLACE BELMONT BEZERRA DO VAL
CPF/CNPJ: 652079984-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$388,55
Cedente: TRATOMASTER TRAT PEC SERV LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035830
Responsavel.: WILSON FERNADES DA SILVA JR
CPF/CNPJ: 551913204-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$120,00
Cedente: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035458

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,  20/07/2012
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.: AGROLEITE COMERCIAL 
DEALIMENTOS LTD
CPF/CNPJ: 009612676/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.833,09
Cedente: FLEXPLAST INDUSTRIA E CO-
MERCIO LTDA
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-
90400888/000142 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036596
Responsavel.: ALDERSON BEZERRA DE 
ANDRADE
CPF/CNPJ: 038221004-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$180,00
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 - 036370
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 - 034996
Responsavel.: ELENILDA GON ALVES SAN-
TANA
CPF/CNPJ: 012931480/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$300,03
Cedente: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE 
REFRIGE
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036388
Responsavel.: ELINEIDE DE LIMA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 027393814-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.022,71
Cedente: ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO 
SHOPPING
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 - 036691
Responsavel.: GILVAM ROMAO DA SILVA
CPF/CNPJ: 070109236/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.851,90
Cedente: SCHLINDWEIN INDUSTRIA E 
COMERCIO LT
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036155
Responsavel.: JOAO GUTEMBERG V. COSTA
CPF/CNPJ: 673927174-72

Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.256,70
Cedente: IPI URBANISMO C I LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  I TA U  S . A -
60701190/0001-04 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036786
Responsavel.: JL COM DE MAT ELETRICOS 
E CONS
CPF/CNPJ: 010548447/0001-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.276,75
Cedente: BCO INDL E COML S/A  BICBANCO
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 - 036809
Responsavel.: JOELSON ALVES DE LIMA 
JUNIOR ME
CPF/CNPJ: 014601953/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$508,41
Cedente: POSTO ALTERNATIVA DE COM-
BUSTIVEL E
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 - 036553
Responsavel.: JOELSON ALVES DE LIMA 
JUNIOR ME
CPF/CNPJ: 014601953/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$973,78
Cedente: POSTO ALTERNATIVA DE COM-
BUSTIVEL E
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 - 036554
Responsavel.: LUIZ FABIANO MENDONCA 
DE OLIVEIRA M
CPF/CNPJ: 014290249/0001-93
Titulo: DUP VENDA MERCR$1.124,49
Cedente: ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL 
S/A
Apresentante: ITAPESSOCA AGRO INDUS-
TRIAL S/A
Protocolo: 2012 - 036583
Responsavel.: SAMARITANA DE SOUZA 
BORGES
CPF/CNPJ: 015073738/0001-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$240,03
Cedente: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE 
REFRIGE
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036636

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,  20/03/2012
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA
Rua Odilon Cavalcante, 95 - Centro

Cajazeiras - PB
Fone/Fax – (83) 531-2015

 
EDITAL

Responsável: Adeilton Pereira Leite
CPF: 024.746.954-86
T í t u l o / Va l o r : D u p l i c a t a - R $  2 5 0 , 0
0                               Protestante: Marcos Antonio 
G Arruda                                      Apresentante: 
Banco do Brasil  S/A
Protocolo: 83.051
Responsável: Ativamaq Empree.Imobiliarios 
e Invest.
CNPJ: 97.519.757/0001-28
Título/Valor: DMI-R$ 3.094,00
Protestante: Casa do Eletricista Ltda
Apresentante: Banco do Brasil  S/A
Protocolo: 83.301
Responsável: A.C.Firmino
CNPJ: 12.483.868/0001-79
Titulo/Valor: DMI- R$ 1.402,28
Protestante: Industrial Agrícola Suin Ltda
Apresentante: Banco Bradesco S/A
Protocolo: 83.040
Responsável: Maria Niura Cartaxo Gonçalves
CNPJ: 05.219.681/0001-05
Título/Valor: DM-R$ 430,00
Protestante: Marisol Industria Têxtil Ltda.
Apresentante: Banco Bradesco S/A
Protocolo: 83.149
Responsável: Antonio Marculino Gomes
CPF: 079.213.554-71
Título/Valor:  DM- R$ 700,00
Protestante: Joana Gomes do N.Sousa
Apresentante: Banco do Brasil S/A
Protocolo: 83.219

Responsável: Vandemberg Pereira da Silva-ME
CNPJ: 10.773.766/0001-62
Título/Valor: Duplicata-R$ 368,63/R$ 368,63/
R$ 368,74
Protestante: LeadershipCom e Imp  SA
Apresentante: Itaú Unibanco S/A
 Protocolo: 83.256, 83.258, 83.257   
Responsável: Josué Rodrigo R Dantas
CPF: 034.373.474-54
Título-Valor: Cédula de C. Bancário- R$ 
2.841,82
Protestante: Banco Volkswagen S/A
 Apresentante: Banco Volkswagen S/A
Protocolo: 83.173
Responsável: Thiago Mora Xavier
CPF: 051.224.434-08
Título/Valor: NP-R$ 556,00
Protestante: Rosineide Felix M Nascimento
Apresentante: Rosineide Felix M Nascimento
Protocolo: 83.446
Responsável: Gilberto Abreu de Souza
CPF: 884.821.204-25
Titulo/Valor: Contrato de Financiamento: R$ 
2.560,84
Protestante: Banco Santander
Apresentante: Fabio Estevão de P.Caetano
Protocolo: 83.087
 Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 
10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/ou 
jurídicas citadas a virem pagar ou darem razões 
que tem, neste Cartório de Protesto, à Rua  
acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob 
pena de serem os referidos títulos protestados, 
na forma da Lei.
                Cajazeiras – PB, 19 de julho de 2012.
                         Maria Dolores Lira de Souza
                                    Oficiala do Protesto.

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 21084097

EDITAL DE CITAÇÃO – EDT. 0003.000009-1/2012
PRAZO DE (VINTE) DIAS
ART. 232, IV, CPC MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO Nº 0007839-89.2010.405.8200, CLASSE 

132 (RITO ESPECIAL) REQUERENTE: RITA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: CONSE-
LHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA PARAÍBA- CRM-PB E OUTROS REQUERIDA: 
JOSILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA FINALIDADE: CITAÇÃO DA REQUERIDA JOSILENE RIBEI-
RO DE OLIVEIRA DE TODOS OS ATOS E TERMOS DE AÇÃO ACIMA DISCRIMINADA, PARA, 
QUERENDO, NO PRAZO DE 05 ( CINCO) DIAS, APRESENTAR CONTESTAÇÃO, FICANDO 
CIENTIFICADA DE QUE, NÃO SENDO CONTESTADA A AÇÃO DENTRO DO PRAZO SUPRA-
MENSIONADO, PRESUMIR-SEÃO ACEITOS, COMO VERDADEIROS, OS FATOS ALEGADOS 
PELA REQUERENTE NA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 802/803, DO CPC. O 
PRAZO PARA INGRESSAR COM CONTESTAÇÃO CONTA-SE DO ESCOAMENTO DO PRAZO 
DE 20 (VINTE) DIAS CONSTANTE DO PRESENTE EDITAL. PUBLICIDADE: E COMO NÃO FOI 
POSSÍVEL SER (EM) CITADA (S) PESSOALMENTE A(S) RÉ JOSILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA, 
POR SE ENCONTRAR (EM) RESIDINDO EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO (ART. 231, II, 
DO CPC), 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 CIRCULÇÃO DENTRO DO PRAZO MÁXIMO DE QUINZE DIAS 
(ART. 232,0II III, DO CPC), MEDIANTE O QUAL FICA(M) DEVIDAMENTE  CITADA(S). DADO E 
PASSADO NESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA, AOS 04 DE 
JULHO DE 2012. EU, ISABELLA COSTA DE CARVALHO LIMA,  TÉCNICO JUDICIÁRIO, O DIGITEI 
E IMPRIMI. E EU, RITA DE CASSIA MONTEIRO FERREIRA, DIRETORA DA SECRETARIA DA 3ª 
VARA, O CONFERI E SUBSCREVO.

CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ JUIZA FEDERAL TITULAR DA 3ª VARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/12

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

município. EMPRESA RECORRENTE: Poly Serv Serviços Ltda., contra sua inabilitação no certame. 
A Comissão Permanente de Licitação comunica que, após análise do recurso apresentado, não 
foi dado deferimento ao mesmo - recurso indeferido. Maiores informações e vistas ao processo, 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na Praça Vila do 
Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Ingá - PB, 19 de julho de 2012.
ANDRESSA RAFAELA ARAÚJO NÓBREGA - Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2012
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2012, que objetiva: Curso de Capacitação 
Continuada a Coordenadores e Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado - Araruna/PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CENTRO DE FORMAÇÃO E 
CAPACITAÇÃO DE PROFISS EM EDUCAÇÃO LTDA - R$ 17.500,00.Fica desde já convocado no 
prazo de 05 (cinco) dias o licitante acima mencionado para comparecer no Gabinete da Prefeita, 
localizado no prédio sede desta Prefeitura objetivando a  assinatura do contrato,  desta licitação.

Araruna - PB, 12 de Julho de 2012
WILMA TARGINO MARANHÃO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE CHAMADA PUBLICA

A Prefeitura Municipal de Olho D´água, Estado da Paraíba, pesssoa juridica de direito público, com 
sede à Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, inscrita no CNPJ sob o nº 08.944.076/0001-87, através 
da Comissão Permanente de Licitação, considerando o disposto no art. 21 da Lei 11.947/2009 e 
na Resolução FNDE/CD n° 38/2009, vem realizar Chamada Pública, para aquisição de gêneros 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, no dia 06 de agosto de 2012, as 10:00 
horas, na Sala da Comissão de Licitação. Demais esclarecimentos na sala de licitações ou pelo 
telefone 083-3483-1003. 

Olho D´agua - PB, 19 de Julho de 2012.
Alaelço Sampaio Leite

Presidente 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE HABITAÇÃO
EDITAL DE CANCELAMENTO

A Secretaria de Habitação de Cabedelo, no uso de suas atribuições, cancela os cadastros  dos 
beneficiários de casas populares referentes ao Contrato de Repasse PSH Nº012/2008,celebrado 
entre a Prefeitura Municipal de Cabedelo e a Companhia Hipotecária Brasileira - CHB, abaixo 
discriminados, em virtude dos mesmos terem sido convocados para recebimento das mesmas e 
não terem aparecido.

ABDIAS FERREIRA DA SILVA                                                  CPF 964.871.274-34
ADERALDO ISIDRO DA COSTA                                               CPF 060.010.704-31
ANDREA FERNANDA DOS S. SOARES                                  CPF 050.810.884-55
DALVANIRA DOS SANTOS SILVA                                       CPF 048.074.294-42
ELIZABETH DA CONCEIÇÃO                                                    CPF 552.569.964-87
LUCIANO RAMOS CÂNDIDO                                                    CPF 076.065.204-02
MARIA DA PENHA SILVA PINHEIRO                                       CPF 569.265.534-91
MARIA LUCIA CARNEIRO DOS SANTOS                               CPF 012.426.324-09
PAULO SÉRGIO DOS SANTOS                                                CPF 108.240.318-06
ROZANA MARIA DE OLIVEIRA                                                 CPF 673.170.143-20
VALQUIRIA VICTOR DA SILVA                                                 CPF 078.231.334-58

                                                                                   Cabedelo, 12 de Julho de 2012
Maria de Lourdes Amaral Botêlho Luna

Secretária de Habitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE HABITAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Secretaria de Habitação de Cabedelo, no uso de suas atribuições, convoca os  beneficiários 
de casas populares discriminados abaixo para comparecerem a esta secretaria,  localizada na Rua 
Duque de Caxias, s/n, Centro, ao lado da Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus até dia 13 de 
Agosto de 2012 ,das 14:00 ás 17:00.

ANTONIO DE ANDRADE   CPF 343.281.144-68
CÌCERA MARIA DOS SANTOS CPF 067.744.454-03
JOÃO CORDEIRO DA SILVA CPF 675.498.964-53
JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA CPF 380.301.524-34
JOSÉ DEOCLECIANO CARNEIRO DA SILVA   CPF 048.074.294-42
JOSIANE FELIX DE LIMA CPF 080.504.834-01
JULIANA DA SILVA OLIVEIRA CPF 043.227.564-92
LUIZ PAULO GOMES DE ARAUJO CPF 076.716.204-83
MARINALVA DE ALMEIDA CPF 486.445.604-68
WELLINGTON MENDES EVANGELISTA CPF 076.065.270-07

Cabedelo, 12 de Julho de 2012
Maria de Lourdes Amaral Botêlho Luna

Secretária de Habitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2012
O Prefeitura Municipal de Olho D`água, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS  Nº 024/2012,  do tipo menor preço por item, para aquisição um veículo zero km, cuja 
abertura será no dia 06.08.2012 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua 
Fausto de Almeida Costa,  s/nº, Centro - Olho D`água - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado,  no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3483-1003.

Olho D`água - PB,  19  de  Julho de 2012.
Alaelço Sampaio Leite 

Presidente da CPL

EXTRATO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
 SERHMACT - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HIDRICOS 

E DA CIENCIA E TECNOLOGIA- CNPJ/CPF nº 02.221.962/0001-04 torna público que a SUDEMA 
- SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 1701/2012, em João Pessoa, 29 de Junho de 2012 - Prazo: 1460 dias. Para a atividade 
de:  Sistema Adutor do Congo (2ª Etapa), contemplando 138km de adutora, 05 ( cinco ) estações 
de bombeamento, 01 (um) reservatório elevado, ETA e sistema de automação. Na (o), AMPARO, 
GURJÃO, LIVRAMENTO, OURO VELHO, PARARI, PRATA E SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS. 
Município: - UF: PB. Processo nº 2012-003121/TEC/LO-3054.

EXTRATO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
SERHMACT - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HIDRICOS 

E DA CIENCIA E TECNOLOGIA- CNPJ/CPF nº 02.221.962/0001-04 torna público que a SUDEMA 
- SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 1702/2012, em João Pessoa, 29 de Junho de 2012 - Prazo: 1460 dias. Para a atividade 
de: Realização de estudos técnicos de diagnostico e execução dos serviços de Recuperação da 
Barragem Saco/ Nova Olinda. Na(o) - SÍTIO SACO - ZONA RURAL Município: NOVA OLINDA - UF: 
PB. Processo: 2012- 003249/TEC/LO-3094.

EXTRATO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
SERHMACT - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HIDRICOS 

E DA CIENCIA E TECNOLOGIA- CNPJ/CPF nº 02.221.962/0001-04 torna público que a SUDEMA 
- SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, emitiu a Licença de Opera-
ção nº 1704/2012, em João Pessoa, 29 de Junho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Sistema Adutor Capivara, atendendo os seguintes municípios: Uiraúna, Vieirópolis, Lastro, Poço 
de José de Moura, São Francisco, Joça Claudino (Santarém), Poço Dantas, Bernardino Batista e o 
Distrito de São Pedro, com extensão de 106,4 km Na(o) - MICRO REGIÃO DE UIRAUNA Município: 
UIRAUNA - UF: PB. Processo nº 2012-003328/TEC/LO-3116.

EXTRATO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
 SERHMACT - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HIDRICOS 

E DA CIENCIA E TECNOLOGIA- CNPJ/CPF nº 02.221.962/0001-04 torna público que a SUDEMA 
- SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, emitiu a Licença de Opera-
ção nº 1729/2012, em João Pessoa, 02 de Julho de 2012 - Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: 
Operação do Sistema Adutor de Acauã que abrange os municípios de Itatuba, Ingá,Juarez Távora, 
Salgado de São Félix, Mogeiro, Itabaiana, Juripiranga, Pilar, São Miguel de Taipu, Distrito de Zumbi, 
Povoado de Cajá e demais comunidades. Na(o) ´- MICRO REGIÕES DE ITABAIANA E CAMPINA 
GRANDE Municipio: - UF: PB. Processo nº 2012-003248/TEC/LO-3093.

EXTRATO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
SERHMACT - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HIDRICOS 

E DA CIENCIA E TECNOLOGIA- CNPJ/CPF nº 02.221.962/0001-04 torna público que a SUDEMA 
- SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, emitiu a Licença de Opera-
ção nº 1730/2012, em João Pessoa, 2 de Julho de 2012 - Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: 
Barragem Jandaia na(o) - ZONA RURAL DO MUNICIPIO  Município: Bananeiras - PB. Processo 
nº 2012-003252/TEC/LO-3095.

ESTADO
DA PARAÍBA
PREFEITURA

MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO

DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2012
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de consultas, exames e procedimentos 

médicos, destinados a manutenção da Secretaria de Saúde do Município de São Francisco. Data 
e Local: às 08:30 horas do dia 02 de Agosto de 2012, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Do-
mingos de Oliveira, 55 – Centro - São Francisco – PB. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

São Francisco - PB, 19 de Julho de 2012
FRANCISCO LOPES DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA
COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2012
OBJETO: Aquisição parcelada de eletro-eletrônicos, móveis,  destinados a todas as secretarias 

e programas do município de Várzea, conforme especificações no edital e seus anexos.
DATA REUNIÃO: 02 de Agosto de 2012, ás 08:30 horas
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na 

sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 19 de julho de 2012

EDCLEIDE MEDEIROS SOUTO ROCHA
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2012

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 09h30min do dia 01 de Agosto de 2012, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de um veículo 0 km, tipo passeio, 
para atender ao Programa (PSE). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3275-1040.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 13h30min do dia 01 de Agosto de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de diversos veículos 
para atender as necessidades do gabinete do prefeito e as diversas secretarias deste Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3275-1040.

Serraria - PB, 18 de Julho de 2012.
SEVERINO NICOLAU LOURENÇO

Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2012, que objetiva: Locação de diversos 
veículos para atender as necessidades do gabinete do prefeito e as diversas secretarias deste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Serraria - PB, 02 de Julho de 2012.
SEVERINO FERREIRA DA SILVA

Prefeito

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00012/2012. OBJETO: Locação de diversos veículos 

para atender as necessidades do gabinete do prefeito e as diversas secretarias deste Município. 
ABERTURA: 21/06/2012 as 09:30 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 02/07/2012.

SEVERINO FERREIRA DA SILVA
Prefeito

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2012
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2012, que objetiva: Aquisição parcelada 
de tecidos, cama, mesa, banho e aviamentos, para atender as necessidades das secretarias deste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRS DO NASCI-
MENTO - R$ 66.740,00; N&C AVIAMENTOS LTDA - R$ 58.698,15.

Serraria - PB, 27 de Junho de 2012.
SEVERINO FERREIRA DA SILVA

 Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de tecidos, cama, mesa, banho e aviamentos, para atender 

as necessidades das secretarias deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00013/2012. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE, FUNDEB, PETI, PROJOVEM, 
CRAS e FUS: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2012. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serraria e: CT Nº 00044/2012 - 
29.06.12 - N&C AVIAMENTOS LTDA - R$ 58.698,15. CT Nº 00045/2012 - 29.06.12 - FRS DO 
NASCIMENTO - R$ 66.740,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2012
A Prefeitura Municipal de Conde, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2012, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando 
a execução de obras de construção de um Posto de Saúde na Rua Projetada, em Jacumã, no 
Município de Conde - PB, no dia 09/08/2012 às 14:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, 
situada na Rodovia PB 018, Km 05, s/n, Conde-PB.

O Edital e demais informações no endereço acima citado, no horário das 13:00 às 17:00 horas. 
Telefone: (0xx83) 3298-1040, até o dia 06/08/2012.

Conde(PB), 19 de julho de 2012.
ROOSEVELT ARAÚJO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CPL

HOMOLOGAÇÃO (*)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/11

Registro CGE Nº. 11-00426-0
Objeto: aquisição de válvulas reguladoras, válvulas de bloqueio automático, válvulas de alívio 

de pressão, válvulas de bloqueio e conjuntos de reparo, para formação de sobressalentes de 
manutenção.

Nos termos da ata apresentada pelo Pregoeiro, HOMOLOGO os Lotes 02 a 05, 08, 65 a 72, 
74 a 78 do referido certame, à empresa SPIRAX SARCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com 
o Valor Total de R$ 92.031,75 (Noventa e dois mil e trinta e um reais, e setenta e cinco centavos).

João Pessoa, 18 de julho de 2012.
DAVID DOS SANTOS MOUTA

Diretor Presidente em exercício
(*) Republicação por Incorreção

AVISO DE ADJUDICAÇÃO (*) 
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/11

Registro CGE Nº. 11-00426-0
Objeto: aquisição de válvulas reguladoras, válvulas de bloqueio automático, válvulas de alívio 

de pressão, válvulas de bloqueio e conjuntos de reparo, para formação de sobressalentes de 
manutenção.

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS, através do Pregoeiro constituído pela Decisão 
DE PRE 050/11, procedeu à adjudicação dos Lotes 02 a 05, 08, 65 a 72, 74 a 78 do referido certame, 
à empresa SPIRAX SARCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com o Valor Total de R$ 92.031,75 
(Noventa e dois mil e trinta e um reais, e setenta e cinco centavos).

João Pessoa, 18 de julho de 2012.
Fabíola Gomes dos Santos

Pregoeira
(*) Republicação por Incorreção

João Pessoa > Paraíba > SEXTA-FEIRA, 20 de julho de 2012Publicidade
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IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA - CPF N° 109.468.534-87, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para Licença de Operação 
do Veículo de Placas HUI 5223 PB, para Publicidade Volante nos Municípios de Pilõezinhos/PB e 
Guarabira/PB, com endereço na Rua Getúlio Vargas, n.º 37, centro, Guarabira/PB.

MGM PRODUTOS SIDERURGÍCOS LTDA - CNPJ/CPF Nº 22.541.783/0004-04, torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração 
nº 1879/2012 em João Pessoa, 16 de julho de 2012 - Prazo: 682 dias. Para a atividade de: Indústria 
de Montagem, Fabricação e comercialização de esquadrias de Alumínio (Janelas, Basculantes e 
Portas), Refusão e Extrusão de Alumínio e ampliar a sua linha de produção através da Edificação 
de 03 Galpões e Implantação de um Setor para Anodização Elotroquimicc dos perfis de Alumínio, 
na Rua Y Dois - Nº 225 Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-003465/TEC/LA-0192.

AMELIA GUEDES UCHÔA NETA - CPF Nº 522.097.764-49, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização da Licença de Instalação, 
para Laboratório de Aqüicultura, situado a Rua Eugenio de Souza Falcão S/N - Lucena - PB.

DESIGN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ Nº 12.237.754/0001-49, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Au-
torização da Licença de Operação, para Edificação Multifamiliar com 08 Unidades Habitacionais 
AC: 558,48m², situado a Rua Aluizio B. da Silva, S/N - Portal do Sol - João Pessoa - PB. Processo: 
2012-003928/TEC/LO

PANIFICADORA VERDES MARES - CNPJ Nº 01.678.888/0001-89, Inscrição Estadual 16.115.569-3, 
localizada na Rua Dom Bosco, 415 - Cristo Redentor nesta capital, comunica o furto da máquina 
Registradora da Marca Elgin Modelo ECF MR 800 S V 02200 N. fabricação 05080721 ECF 0001 
GT final 0,40 CRO 0002 CRZ 0001 AIECF 003575 Lacres 0098390/391. Conforme Boletim de 
ocorrência de 26 de junho de 2012.

AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS COSTINHA LTDA - CNPJ/CPF Nº 12.778.220/0001-20, torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1944/2012 em João Pessoa, 18 de julho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Posto de Revenda de Combustíveis (Gasolina, Diesel e Álcool), lubrificantes, Loja de Conveniência 
e Troca de Óleo, na Rodovia BR 230 km 3,5 S/N - Camboinha Município: CABEDELO - uf: PB. 
Processo: 2010-006195/TEC/LO-2130.

MANOEL DE BRITO NETO - CPF Nº 037.461.194-72, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação Nº 
273/2010, para Psicultura, situado na Zona Rural da Cidade de Riachão do Poço - PB.

VINOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 70.108.154/0001-87, 
comunica que foi furtado do Posto Ayrton Sena, situado na Av. Tancredo Neves nº 95 - Mandacarú 
nesta capital, uma Maquineta de Cartão da Marca DENATECH, modelo MP-20-SI-II, versão 3.31, 
Fabricação 4008000604704, conforme Boletim de Ocorrência de 17 de julho de 2012.

BRUNO ADAM SAGRATZKI NETTO - CNPJ/CPF Nº 600.867.264-04, torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1851/2012 
em João Pessoa, 13 de julho de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Construção de um 
Bloco de 04 apartamentos multifamiliar com 02 pavimentos térreo e 02 pavimentos superiores com 
uma área de 185,00 m², na Rua Paulo Antonio Basto Portela QD. 66 LT 102 - GRAMAME Município: 
JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-003192/TEC/LI-1502.

BRUNO ADAM SAGRATZKI NETTO - CNPJ/CPF Nº 600.867.264-04, torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1852/2012 
em João Pessoa, 13 de julho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Conclusão e construção 
de um Bloco de 04 Apartamentos Multifamiliar com 02 pavimentos térreo e 02 pavimentos superiores 
com uma área de 185,00 m², na Rua Paulo Antonio Bastos Portela, QD 66, LT 112 - GRAMAME 
Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-003147/TEC/LO-3065.

A5 CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ Nº 11.110.762/0001-67, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência Administração do Meio Ambiente, a Autorização da Licença 
Prévia, para Edificação Multifamiliar com 04 Unidades Habitacionais, situado a Rua Virgilio Veloso 
Borges S/N - Bairro Alto da Cosibra - Santa Rita - PB.

EXTRAÇÃO E MINERAÇÃO PILAR LTDA - CNPJ/CPF Nº 12.142.516/0001-50, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
1786/2012 em João Pessoa, 10 de julho de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Lavra de areia 
no leito do Rio Paraíba, numa área de 40,62 há, com utilização de draga e de forma mecanizada. 
Referente ao processo DNPM Nº 846.277/2008, NA Fazenda Corredor - Leito do Paraíba - Zona 
Rural Município: PILAR - UF: PB. Processo: 2012-003345/TEC/LI-1514.

PLANO PLANEJAMENTO LOTEAMENTO LTDA - CNPJ Nº 02.513.532/0001-58, torna público que 
requereu a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instala-
ção, para Loteamento Urbano, situado a Rua Projetada, Tibiri II - SANTA RITA - PB.

LINDALVA DE FREITAS RIBEIRO - CNPJ Nº 03.023.954/0001-08, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de Renovação da 
Licença de Operação n° 2123/07, para Mercadinho com Padaria AC: 25m² - MARI/PB. Processo: 
2012-003979/TEC/LO-3304.

SEVERINO ROSA DOS SANTOS - CPF Nº 151.447.124-87, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental, para Publicidade 
Volante Eleitoral 2012 - Em todo Estado da Paraíba - Caminhão - Placa: MOG-1279-PB, situado a 
Rua Vicente Costa Filho, 944 - Rangel - João Pessoa - PB. 2012-004014/TEC/AA-0336.

SEVERINO ROSA DOS SANTOS - CPF Nº 151.447.124-87, torna público que requereu à SUDE-
MA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - Propaganda 
Volante Eleitoral - Em todo Estado da Paraíba - Caminhão - Placa: MMT-2401-PB. SITUADO A 
Rua Vicente Costa Filho, 944 - Rangel - João Pessoa - PB. Processo: 2012-004013/TEC/AA-0335.

TAMIZA SIBELE OLIVEIRA MONTEIRO - CNPJ/CPF Nº 044.461.024-35, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 1777/2012 em João pessoa, 10 de julho de 2012 - Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Edifi-
cação residencial multifamiliar com 02 unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitário 
composto de tanque séptico e sumidouro prismático, na Rua Tiburcio Spinelle Filho - QD. 36 LT. 
337 - GRAMAME Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-002144/TEC/LO-0732.

TAMIZA SIBELE OLIVEIRA MONTEIRO - CNPJ/CPF Nº 044.461.024-35, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 1784/2012 em João Pessoa, 10 de julho de 2012 -  Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Edifi-
cação residencial multifamiliar com 02 unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitário 
composto de tanque séptico e sumidouro prismático, na Rua Josefa Cabral de Souza, QD 18, LT 
173 - GRAMAME Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-002241/TEC/LO-0744.

TAMIZA SIBELE OLIVEIRA MONTEIRO - CNPJ/CPF Nº 044.461.024-35, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 1818/2012 em João, 12 de julho de 2012 - Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Edificação 
residencial multifamiliar com 02 unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitário com-
posto de tanque séptico e sumidouro prismático, na Rua Alameda Canário da Terra QD. 19 LT 
276 - GRAMAME - Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-002146/TEC/LO-0734.

ALEXSON FERREIRA - CPF Nº 053.316.754-09, torna público que requereu à SUEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - Propaganda Volante 
Eleitoral - Kombi Placa CPO-3693/PB, situado a Av. Brasil - S/N - Bairro das Nações - Guarabira 
- PB. Processo: 2012-004018/TEC/AA-0339.

MARMUTHE DE SOUZA CAVALCANTI - CNPJ/CPF Nº 895.120.734-04, torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1856/2012 em João Pessoa, 13 de julho de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Publicidade 
Volante - Em todo Estado da Paraíba Município: - UF: PB. Processo: 2012-002086/TEC/LO-2700.

LATICÍNIO BELO VALE LTDA - CNPJ Nº 41.221.516/0004-96, torna público que requereu à SUDE-
MA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - Propaganda 
Volante Eleitoral - Kombi Placa - MMV - 8342/PB. Processo: 2012-004015/TEC/AA-0337.

JOÃO DA COSTA - CPF Nº 713.348.404-82, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - Propaganda Volante Eleitoral 2012 
- Percurso: Cuitegi e Região - F-4000- Placa: MUB-9919-PB. Processo: 2012-004019/TEC/AA-0340.

COMUNICADO
JIMENA PORPINO TRAVASSOS - CNPJ Nº 05.144.176/0001-30, Inscrição Estadual 16.136.215-
0, comunica o extravio da impressora de marca BEMATECH, modelo MP-20 FI II, nº fabricação 
4708000358300, versão 03.00. Conforme Boletim de Ocorrência de 19 de julho de 2012.

JOÃO RIBEIRO DA SILVA - CPF Nº 753.502.624-91, torna público que à SUDEMA - Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - Propaganda Volante Eleitoral, 
GOL Placa MMR-2081/PB, situado a Rua BR 101 km 48, 169 - Bairro Guguri - Mamanguape - PB. 
Processo: 2012-004024/TEC/AA-0342.

WISON VELOSO DA SILVA JUNIOR - CNPJ Nº 15.727.153/0001-02, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação, para 
Comércio, Aluguel de EQ. Esportivo e Aulas de Kitesurf AC - 200m², situado a Av. Oceania Atlântico, 
726 - Intermares - Cabedelo - PB. Processo: 2012-004011/TEC/LO-3307.

SETTA COMBUSTIVEIS S/A - CNPJ Nº 55.483.564/0005-48, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização da Licença de Operação, 
para Transporte de Combustíveis automotivo - Percurso; Em todo Estado da Paraíba - Quantidade 
de placas: 20 (vinte) Unidades, situado a Rua Conde Augusto Chericatti, Nº 315 Sala 02 - Centro 
- Cabedelo - PB. Processo: 2012-004028/TEC/LO-3312.

FABIO COSTA DE CARVALHO - CPF Nº 839.227.684-15, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental, para Publicidade 
Volante Eleitoral 2012 - Percurso: Município de Capim-PB - VW - Saveiro - Placa: MNQ-6031-PB. 
Processo: 2012-004031/TEC/AA-0344.

FABIANO FIDELIS DE OLIVEIRA - CPF Nº 066.315.804-47, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - Propagando Volante 
Eleitoral. Kombi Placa MNH-2983/PB, situado a Rua Felinto Araújo S/N - Centro - Sertãozinho - PB. 
Processo: 2012-004025/TEC/AA-0343.

 ÁGUIDA DE MARIA RAMALHO NÓBREGA- CNPJ/CPF Nº 016.226.844-00 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1883/2012 em João Pessoa, 16 de julho 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO 
MULTIFAMILIAR COM 04 UNIDADES - AC: 189,22 m².Na(o)-  RUA PROJETADA- LT. 34 QD. 18- LOT. 
PORTAL DO TIBIRI Município: SANTA RITA - UF: PB. PROCESSO: 2012-003266/TEC/LO-3097

CIBELLE FERREIRA GUIMARAES, CNPJ: 13.615.708/0001-07, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Simplificada Nº 
3541/2012, para Fabricação de Conservas de Frutas (POLPA), situado à Rua Padre Belizio, nº 
519 - centro - ALAGOA GRANDE - PARAÍBA. 
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PB ganha selo inédito no setor têxtil
destaque no brasil

Todas as empresas paraibanas 
que produzem com o algodão 
poderão usar o selo

Redução dos casos de 
dengue chega a 46,1% 

Nova sede da Emepa qualifica 
as pesquisas agropecuárias

O setor têxtil paraibano 
comemora mais uma con-
quista. O Estado ganhou um 
selo inédito no Brasil no últi-
mo dia 17: a única Indicação 
Geográfica (IG) do Instituto 
Nacional da Propriedade In-
dustrial (Inpi) para produtos 
têxteis, no caso do algodão 
colorido. No Nordeste, a IG 
é a segunda, já que o Vale do 
Submédio São Francisco ga-
nhou o selo na manga e na 
uva do território. Isso quer 
dizer que todas as empresas 
paraibanas que produzem 
com o algodão, orgânico ou 
não, poderão usar o selo, que 
valoriza a localidade. O selo 
é uma indicação de que o al-
godão colorido é um produto 
tipicamente da Paraíba.

A proposta do selo foi 
feita pela CoopNatural ao 
Inpi em 2010. A cooperati-
va trabalha com o algodão 

agroecológico, possui 29 as-
sociados e fabrica peças de 
vestuário e para casa, além 
de reutilizar os rejeitos da 
matéria prima para fabri-
car brinquedos de pano. Os 
cooperados já exportam 
brinquedos e almofadas da 
marca Natural Fashion para 
a Europa. 

“Com este selo, o pro-
duto da Paraíba ficará mais 
valorizado. O que pensamos 
foi melhorar a cadeia produ-
tiva do algodão, independen-
te do orgânico com o qual 
trabalhamos. Precisávamos 
deste referencial do Estado 
para estimular mais nossa 
produtividade, na melhoria 
da qualidade, da modelagem 
e até da formalidade, com 
mais empresas se legalizan-
do. É um incentivo forte, por-
que as pessoas que quiserem 
produtos de algodão colori-
do virão à Paraíba”, detalhou 
a presidente da CoopNatural, 
Maysa Gadelha. 

Segundo o Inpi, a Pa-
raíba foi reconhecida como 
produtor de algodão pelo 

diferencial tecnológico. A IG 
do produto foi também uma 
conquista para os apoiadores 
do projeto do algodão agroe-
cológico, como o Sebrae Pa-
raíba e a Embrapa Algodão. 
“Trabalhamos em conjunto, 
com um projeto orientado 
pelo Sebrae, que teve apoio 
técnico não só da Embra-
pa como da UFCG e outras 
instituições que ajudaram a 
desenvolver o trabalho co-
operado”, disse Maysa, que 
destaca o produto orgânico 
pela maior qualidade. 

O Sebrae apoiou a Coop-
Natural através de um proje-
to para a gestão tecnológica. 
“É uma grande conquista 
para nós paraibanos, pois 
ele beneficiará toda a cadeia 
do algodão colorido. As em-
presas que trabalham com 
produtos têxteis, orgânicos 
ou não, podem usar o selo, 
desde que se adequem às 
exigências necessárias para 
o uso do mesmo”, explicou a 
analista técnica do Sebrae na 
Paraíba, Jeanne Darc Nóbre-
ga Quinho.

A nova estrutura da Em-
presa Estadual de Pesqui-
sa Agropecuária da Paraíba 
(Emepa), na rodovia PB-008, 
no bairro de Mangabeira, em 
João Pessoa, estará em pleno 
funcionamento a partir de se-
tembro. Segundo a direção do 
órgão, as obras de construção 
da sede própria já estão em 
fase de conclusão. Os investi-
mentos somam R$ 1,2 milhão.

 Pelo projeto são 1.384  
metros quadrados de área 
construída num terreno de 
mais de 9 mil metros qua-
drados. “Quando nós inicia-
mos a nossa gestão na Eme-
pa junto ao Governo Ricardo 
Coutinho, estávamos com 
uma dívida de R$ 114 mil 
só com aluguéis atrasados, 
além de outros problemas 
estruturais. Hoje já alcan-
çamos equilíbrio financeiro 
e com muita luta consegui-
mos as verbas que estavam 
travadas para que as obras 
começassem a acontecer”, 
revelou o presidente da 

Emepa, Manoel Duré.
A construtora responsá-

vel pelo projeto confirmou a 
entrega do novo prédio para 
o próximo dia 15 de agosto, 
além de garantir que a parte 
estrutural foi totalmente fina-
lizada. Dentro do cronograma 
oficial estão previstas para 
os próximos dias a instalação 
das divisórias e a chegada do 
material mobiliário.

A nova sede irá facilitar o 
trabalho de mais de 110 fun-
cionários da empresa em João 
Pessoa, além de aproximá-los 
da Estação Experimental de 
Fruticultura de Mangabeira, 
que fica a 50 metros do prédio 
central. “Atualmente trabalha-
mos num local insalubre que 
não oferece as devidas condi-
ções de trabalho. Essa estru-
tura que será entregue é mo-
derna e todos os funcionários 
poderão trabalhar com satis-
fação, além de estar realizando 
um sonho de topo emepiano 
de ter a nossa sede própria.”, 
comemorou Manoel Duré.

Estrutura física
O centro será denomina-

do Núcleo de Apoio à Geração, 
Difusão e Transferência de 
Tecnologia e terá o bloco admi-
nistrativo formado por salas, 
biblioteca, reprografia, duas 
salas para reuniões, almoxari-
fado, arquivo, copa e cantina. 

O prédio ainda contará 
com um auditório com ca-
pacidade para 86 pessoas, 
portaria e galpão para esta-
cionamento, que serão cons-
truídos posteriormente.

Outra novidade foi a 
aquisição de um ônibus com 
50 lugares para transportar 
os funcionários até o novo 
prédio. O veículo terá uma 
rota diária pré-estabelecida 
em benefício da maioria dos 
trabalhadores.

Novos investimentos
Os investimentos na or-

dem de R$ 16 milhões desti-
nados à Emepa também vão 
beneficiar as nove Estações 
Experimentais da empresa.

De acordo com o bole-
tim epidemiológico da 27ª 
Semana Epidemiológica, no 
período de 1º de janeiro a 
13 de julho deste ano, foram 
notificados 7.953 casos de 
dengue em todo o Estado. 
Os três municípios que apre-
sentam o maior número de 
notificações são: João Pessoa 
(2.924); Cabedelo (1.122) e 
Patos (389). Em relação ao 
ano de 2011, continua haven-
do diminuição do número de 
casos. Neste mesmo período 
no ano passado, segundo a 
semana epidemiológica 28ª, 
foram registrados 14.764 
casos da doença. A redução 
chega a 46,1%. 

A Secretaria de Estado 
da Saúde vem realizando vi-

sitas técnicas aos municípios 
com o objetivo de monitorar 
a execução das ações que 
constam em cada Plano de 
Contingência dos locais que 
mais registraram casos, bem 
como, sugerindo a manuten-
ção das ações de controle 
vetorial de forma intensa e a 
vigilância ativa de novos ca-
sos em cada Secretaria Muni-
cipal de Saúde.

Dicas
Para evitar a prolife-

ração do mosquito trans-
missor da dengue, o Aedes 
aegypt, deve-se evitar o acú-
mulo de água em locais em 
que ela fique armazenada, 
como vasos de plantas, gar-
rafas e latas. 

Ação conjunta 
fiscaliza 
instituições 
para idosos

números do boletim

n Notificados – 7.953
n Dengue Clássica – 2.709
n Dengue com Complica-
ções – 54
n Febre Hemorrágica da 

Dengue – 38
n Óbitos por Dengue – 04 
n Descartados – 1.384
n Em investigação – 3.768

As instituições de lon-
ga permanência para ido-
sos em municípios do inte-
rior do Estado estão sendo 
fiscalizadas, esta semana, 
em uma ação conjunta que 
reuniu a Secretaria de Es-
tado do Desenvolvimento 
Humano (Sedh), Ministério 
Público da Paraíba, Agên-
cia Estadual de Vigilância 
Sanitária (Agevisa), Con-
selhos Regionais de Medi-
cina, Psicologia, Nutrição, 
Farmácia, Engenharia e ór-
gãos das áreas de saúde e 
assistência social.

Em Uiraúna, uma institui-
ção particular foi interditada 
devido a diversas irregulari-
dades. No espaço com 15 ido-
sos, foram constatadas as au-
sências do CNPJ, do Alvará de 
Localização e Funcionamento 
e do Regimento Interno, falta 
de rampas de acessibilidade e 
condições de limpeza e higiene 
precárias. 

A cooperativa fabrica peças de vestuário e para casa, além de reutilizar os rejeitos da matéria prima

Foto: Marcos Russo



Brasília – Desde on-
tem, a emissão da primeira 
via da carteira de identida-
de será gratuita em todo o 
território nacional. A deter-
minação está na lei sancio-
nada pela presidenta Dilma 
Rousseff e publicada ontem 
no Diário Oficial da União.

A emissão da segunda 
via do documento, porém, 
pode ser cobrada e a taxa, 
determinada pela legisla-
ção de cada Estado. Atual-
mente, alguns estados já 
isentam o cidadão do paga-
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Carteira de identidade gratuita
em todo o país

Na próxima semana, de 23 a 
27 de julho, o Tribunal de Justi-
ça da Paraíba irá promover cerca 
de 2.000 audiências de concilia-
ção sobre o Seguro DPVAT em 
João Pessoa. Estarão presentes 
conciliadores,  peritos médicos 
e advogados. De acordo com Ri-
cardo Xavier, diretor-presiden-
te da Seguradora Líder DPVAT 
- administradora do Seguro - a 
conciliação é uma oportunidade 
para solucionar o processo. “Ini-
ciativas como essa são importan-
tes para agilizar o sistema judiciá-
rio e auxiliar a vítima a receber seu 
seguro de maneira mais rápida, 
visto que avaliamos o processo 
na hora e o pagamento é feito 
em até trinta dias”, afirma. De-
vem comparecer às audiências 
os cidadãos que receberam a co-
municação do Tribunal de Justi-
ça sobre os encontros.

No Brasil, todo o cidadão 
que sofre um acidente de trânsi-
to, seja pedestre, passageiro ou 
motorista, tem direito ao Seguro 
DPVAT, que indeniza vítimas de 
acidentes causados por veículos 
automotores que circulam por 
terra ou por asfalto, como car-
ros, caminhões, ônibus e motoci-
cletas.  As situações indenizadas 
são morte ou invalidez perma-
nente e, sob a forma de reem-
bolso, despesas comprovadas 
com atendimento médico-hospi-

talar. O pedido para recebimen-
to do Seguro DPVAT é gratuito 
e o próprio acidentado ou her-
deiro pode dar entrada no pedi-
do de indenização e reembolso, 
não sendo necessário o auxílio 
de intermediários. Porém, mui-
tas pessoas, por não conhece-
rem as facilidades do acesso ao 
seguro, recorrem à Justiça para 
receber  a indenização, tornan-
do o processo, que normalmen-
te leva 30 dias após a entrega 
dos documentos à Seguradora, 
mais demorado. O processo judi-
cial dura em média  quatro anos 
para ser finalizado.

A Seguradora Líder DPVAT, 
administradora do seguro, tem 
se mobilizado, em parceria com 
Tribunais de Justiça de vários Es-
tados brasileiros, para resolver 
essas questões judiciais e redu-
zir o número de ações que en-
volvem o Seguro DPVAT. Só no 
ano de 2011, mais de 12 mil be-
neficiários receberam suas inde-
nizações após a celebração de 
acordos formalizados através de 
campanhas de conciliação.

Em João Pessoa, durante 
todo o ano, o atendimento do 
seguro DPVAT é oferecido de 
forma gratuita em 211 locais au-
torizados pela Seguradora Líder 
DPVAT, inclusive nas agências 
próprias dos Correios no Esta-
do, que devido a uma parceria, 

também funcionam como ponto 
de atendimento, recepcionando 
gratuitamente vítimas de aci-
dentes de trânsito que desejam 
requerer o Seguro. É importan-
te que os interessados fiquem 
atentos ao prazo para fazer o 
pedido do seguro DPVAT, que 
é de três anos a contar da data 
de ocorrência do acidente. Os 
endereços dos pontos de aten-
dimento e informações como a 
documentação necessária para 
dar entrada no pedido estão 
disponíveis no site www.dpvat-
segurodotransito.com.br e no 
telefone 0800 022 12 04.

O DPVAT é o único seguro no 
Brasil que dá cobertura à totali-
dade da população de um país, 
inclusive a visitantes estrangeiros 
que sejam vítimas de acidentes 
de trânsito dentro do território 
nacional. Do total arrecadado, 
45% são repassados ao Minis-
tério da Saúde, para custeio do 
atendimento médico-hospitalar 
às vítimas de acidentes de trân-
sito em todo o país. 5% são re-
passados ao Ministério das Cida-
des, para aplicação exclusiva em 
programas destinados à preven-
ção de acidentes de trânsito. Os 
demais 50% indenizam vítimas 
de acidentes de trânsito que re-
sultaram em invalidez  ou morte 
e reembolsa aqueles que tiveram 
despesas médicas comprovadas.

TJ promove semana de conciliação 
seguro dpVat

Duas mil audiências de conciliação sobre o Seguro DPVAT, proveniente de acidentes de trânsito, serão realizadas na Capital

FoTo: evandro pereira

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Administração 
Penitenciária (Seap), e a 
Justiça Eleitoral entrega-
ram, ontem, 28 títulos de 
eleitor a apenados da Pe-
nitenciária Desembargador 
Flósculo da Nóbrega (Ro-
ger). Os presos que recebe-
ram os títulos estão cadas-
trados na 1ª Zona Eleitoral 
de João Pessoa e uma urna 
eleitoral será instalada na 
unidade para as eleições do 
dia 1° de outubro.

A medida cumpre reso-
lução do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), que prevê a 
criação de seções eleitorais 
especiais em estabelecimen-
tos penais e em unidades de 
internação de adolescentes, 
a fim de que os presos pro-
visórios e os adolescentes 
internados tenham assegu-
rado o direito de voto.

Para cumprir a determi-
nação do TSE, o secretário 
de Administração Peniten-
ciária, coronel Washington 
França, se reuniu várias 

vezes com o presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE), desembargador Mar-
cos Cavalcanti de Albuquer-
que, com quem discutiu a 
melhor forma de atender a 
resolução.

Para o geren te execu-
tivo do Sistema Peniten-
ciário da Paraíba, tenente 
coronel Arnaldo Sobrinho, 
o cumprimento da resolu-
ção 23.219/2012 do TSE foi 
possível graças ao esforço 
conjunto da Seap e do TRE.  
Ele destacou que a Secre-
taria vai continuar traba-
lhando para garantir todo e 
qualquer direito daqueles 
que cumprem pena nas uni-
dades prisionais do Estado. 

Estiveram presentes 
à solenidade o juiz eleito-
ral Inácio Jário Queiroz de 
Albuquerque, o promotor 
eleitoral Guilherme Barros 
Soares, o gerente executivo 
do Sistema Penitenciário 
da Paraíba, tenente coronel 
Arnaldo Sobrinho e o dire-
tor da penitenciária, Jose-
nildo Porto.

Vinte e oito apenados 
recebem o documento

título de eleitor

Determinação está na lei san-
cionada por Dilma Rousseff e 
publicada no Do da União

mento da primeira identi-
dade como o Rio de Janeiro 
e o Acre, além do Distrito 
Federal. 

Para requerer a cartei-
ra de identidade é preciso 
apresentar certidão de nas-
cimento ou de casamento. 
Brasileiros natos ou natu-
ralizados e o português be-
neficiado pelo Estatuto da 
Igualdade podem obter o 
documento.

A lei sancionada pela 
presidenta Dilma e pela mi-
nistra da Secretaria de Direi-
tos Humanos, Maria do Rosá-
rio, modifica a Lei no 7.116, 
de 29 de agosto de 1983, que 
não traz expresso o direito à 
gratuidade.

O Governo do Estado 
vem investindo em ações que 
contribuem para o combate 
à violência contra criança e 
adolescente no Estado. Na 
quarta-feira (18), foi lançado 
o Plano Decenal de Enfren-
tamento à Violência Sexual 
contra Criança e Adolescente, 
que visa definir um conjunto 
de ações articuladas que per-
mitem a intervenção técnica, 
política e financeira para o 
enfrentamento a este tipo de 
crime.

 Para a execução do 
Plano, foi realizada a estru-
turação dos Centros de Re-
ferência Especializados da 
Assistência Social (Creas), 
que são espaços que aten-
dem a todo tipo de direito 
violado. Outros equipamen-
tos que oferecem ativida-
des variadas para crianças 
e adolescentes são os Cen-
tros Sociais Urbanos (CSUs).  
Através da Secretaria de 
Desenvolvimento Humano 
foram investidos mais de R$ 
3 milhões em ações que vão 
desde reformas, criação de 
escolinhas (futebol, karatê, 
dança, artes); cursos profis-
sionalizantes; treinamentos 
e aquisição de equipamentos.

 Qualificação
A Secretaria de Desen-

volvimento Humano tem 
capacitado mais de mil con-
selheiros tutelares em todos 
os municípios paraibanos. 
Também passaram por trei-
namento 400 técnicos do 
Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil (Peti), 600 
profissionais dos Creas e 500 
dos Centros de Referência da 
Assistência Social (Cras).  

 O Plano de Enfrenta-
mento à Violência Sexual con-
tra Criança e Adolescente é 
composto de seis eixos estra-
tégicos: análise da situação, 
mobilização e articulação, 
defesa e responsabilização, 
atendimento, prevenção e 
protagonismo juvenil.

 Várias instituições par-
ticiparam na elaboração do 
Plano, entre elas: Rede de En-
frentamento ao Abuso e à Ex-
ploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes; Universidade 
Federal da Paraíba; Rede Mar-
garida Pró-Criança; Tribunal 
de Justiça, Ministério Público 
Conselho Estadual de Defesa 
dos Direitos da Criança e Ado-
lescente e as Secretarias de 
Estado de Desenvolvimento 
Humano, Educação e Saúde.

Ações sociais ajudam 
no combate à violência

CriaNÇa e adolesCeNte
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