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Habilitação Social divulga 
nova lista com 1.766 nomes

O segundo listão de con-
vocados do Programa Ha-
bilitação Social, que dispo-
nibiliza a Carteira Nacional 
de Habilitação de graça, foi 
divulgado pelo Detran/PB 
com 1.766 nomes. Os can-
didatos deverão apresentar 
os documentos na próxima 
semana. Página 13
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clima & tempo
Sertão

29  Máx.
23o  Mín.

31o   Máx.
17o  Mín.

33   Máx.
19o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,022 (compra) R$ 2,023 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,940  (compra) R$ 2,080 (venda)
EURO   R$ 2,459 (compra) R$ 2,460  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

 

Candidatos apostam no twitter 
e no facebook na campanha

A ForçA dA INterNet
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Marés Hora Altura

Fonte: Marinha do Brasil
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A Paraíba ainda tem 
25% das crianças sem o 
nome dos pais no registro 
de nascimento. O projeto 
Nome Legal tem realizado 
mutirões para mudar essa 
realidade. Página 14

PB tem 25% 
das crianças 
sem o nome dos 
pais no registro

iNFâNCia

l resultado da seleção do projeto Setembro Fotográfico será divulgado terça-feira

l espep Itinerante ministra cinco cursos neste final de semana em Soledade

l Viveiro Municipal está inscrevendo para curso de criação de abelhas sem ferrão

l Funesc inscreve para oficina de literatura que começa no próximo dia 10 de agosto

FOTO: Ortilo antônio

Atirador mata 
12 pessoas 
em cinema 
nos eUA

Melhora dos 
serviços de 
telefonia só 
em 6 meses

Convênio vai 
destinar à 
zona rural 
r$ 50,5 mi

Página 20Página 9Página 15

A segurança das eleições na Paraíba será feita por oito mil policiais. O secretário 
Cláudio Lima sugeriu a criação de um centro integrado das ações. Página 17

Esquema de segurança para 
as eleições terá 8 mil policiais

Pretinha diz que 
sonha com uma 
olimpíada e que 
não é hora de parar

eSPorteS

Página 21

BC apresenta 
as novas 
cédulas de 
r$ 10 e r$ 20

Página 4

Com Hulk em campo, Seleção Brasileira vence por 2 a 0 a Grã-Bretanha Página 24

FOTO: Banco Central/Divulgação

Perigo
para atravessar a BR-101

Queda de passarela deixa a população que vive 
próximo à rodovia no Conde tendo que se 
arriscar para fazer a travessia. Dnit vai construir 
uma passagem metálica provisória.. Página 13
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Se ainda não viveu esta situação, o 
leitor ao menos já ouviu falar de pes-
soas que adquirem imóveis, pagam em 
dia as suas prestações, mas não os rece-
bem na data aprazada pelas empresas 
que respondem pelo empreendimento. 
Aqui mesmo em João Pessoa, onde a 
construção civil passa por uma de suas 
melhores fases, são inúmeros os casos 
de atraso na entrega de apartamentos 
adquiridos, como se diz, “na planta”.

O Procon registra reclamações 
frequentes de cidadãos que, com es-
forço de toda a família, compram imó-
veis com prazo de entrega acertado e 
se sentem ludibriados quando chega 
a data de receber a tão sonhada casa 
própria e não conseguem. 

A depender de uma decisão que 
está para ser tomada pelo Senado 
Federal, esta situação poderá  mu-
dar. Está em tramitação naquela Casa 
projeto de lei que estabelece pesadas 
indenizações para as construtoras e 
incorporadoras que não cumprirem 
as suas obrigações para atendimento 
a esses prazos de entrega dos imóveis.

O projeto, de autoria do senador 
Eduardo Lopes, do Rio de Janeiro, de-
termina que as empresas indenizem o 
equivalente a 2% do valor total con-
tratado se não honrarem o contrato. 
Não haverá indenização apenas quan-
do o contrato previr prazo de tolerân-
cia, que, mesmo assim,  não pode ser 
maior do que seis meses. 

Tem mais: se a entrega do imóvel 
não acontecer no prazo, além da in-
denização, o projeto de lei determina 

multa moratória mensal de 0,5% sobre 
o valor total do imóvel, devidamente 
atualizado, a contar da data prevista 
no contrato. O consumidor poderá uti-
lizar o valor proveniente da multa para 
abater em parcelas que vencerem após 
o prazo previsto para  a entrega ou pe-
dir sua devolução, que deve ser feita 
em, no máximo, 90 dias após a assina-
tura da escritura definitiva.

O que se pretende agora – e espera-
-se que o Senado, na volta do recesso,  
confirme esta expectativa – é compensar 
o consumidor que não pôde mudar-se 
no período estimado e precisou contar 
com a caridade de amigos, parentes ou 
mesmo alugar um imóvel. Essa situação 
não é prevista nos contratos e, quando 
muito, as penalidades eventualmente 
estabelecidas para o incorporador não 
são suficientes para compensar os in-
convenientes e prejuízos causados. 

Segundo dados da indústria da 
construção civil, nos últimos oito anos, 
o volume de empreendimentos imo-
biliários no Brasil aumentou 25 vezes. 
Apesar de se  comemorar esse cresci-
mento, o que se constata é que também 
aumentaram os problemas causados 
aos consumidores. Algumas incorpora-
doras, que comercializam imóveis “na 
planta”, alegam enfrentar dificuldades 
para contratar mão de obra e comprar 
material, o que resulta no descumpri-
mento de prazos. Pode até ser, mas o 
ônus desse descumprimento contratu-
al não pode recair apenas sobre o con-
sumidor, que é, reconhecidamente,  a 
parte mais fraca da relação negocial.

Eu e o maestro Eli-Eri Moura 
fomos chamados ao palco do Tea-
tro de Santa Isabel, no Recife, para 
os aplausos, ao final da estreia de 
nossa ópera – a primeira armorial 
– Dulcineia e Trancoso.  Disfarçava 
minha irritação, pois não consegui-
ra entender uma palavra sequer 
do libreto que escrevera, tão fora 
das medidas fora a intensidade 
da orquestra.   Dias depois, toca o 
telefone.

- Sou Daniel Aragão, diretor de 
casting do filme O Som ao Redor, do 
Kléber Mendonça Filho. Estava fa-
zendo um DVD da ópera Dulcineia 
e Trancoso, no Santa Isabel, quando 
vi você no palco e disse: “É o Seu 
Francisco!” Queria fazer um teste 
com você, cara.

Agradeci e me recusei. “Mas 
por que?!” “Porque já vou fazer 
setenta anos e uma das coisas de 
que me cansei na vida foi de cine-
ma, pelo que resolvi dar um basta.” 
Ele insistiu: “Eu vou à sua casa, em 
João Pessoa!” “Não, não.” “Cara, 
seu personagem é extraordinário -  
como, aliás,  todo o roteiro - e você 
é ele! Não vai se arrepender”. “En-
cerrei, Daniel.” Não desistiu. Apelei 
para o pedido de ver o roteiro, pois 
se não gostasse, teria o argumento 
final. Ele me mandou uma sinopse 
por e-mail e... me empolguei.  Era 
a primeira vez que se levava ao 
cinema a classe média urbana, con-
temporânea, nordestina, coisa que 

eu já fizera na literatura, com meus 
últimos romances – Relato de Prócu-
la e Arkáditch. E meu personagem 
fascinou-me. “OK, Daniel.” 

A reação de Kléber: “Não acre-
dito que esse cara seja o velho de A 
Canga!”  Chamou-me para um teste 
mais profundo, no Recife. Ensaiei 
ali, no Tomás Mindelo, com o Se-
bastião Formiga – que também fora 
convidado. Fomos contratados.

O Som ao Redor é uma das 
maiores experiências de minha vida. 
Senti-me dirigido por um grande 
mestre, tipo Ettore Scola ou Berg-
man. Passava as noites em claro 
– como ocorreu, também, nas filma-
gens de Era uma vez Verônica, do 
Marcelo Gomes, que fiz em seguida 
– ensaiando sozinho, no quarto, com 
medo de não me sair à altura, o que 
me valeu, depois, minhas primeiras 
consultas a um geriatra e a um car-
diologista, completamente esgotado. 

Aí O Som ao Redor ganha o prê-
mio da Federação Internacional de 
Críticos Cinematográficos na estreia 
em Roterdã, ganha o Grand Prix em 
Copenhague, o prêmio da Sérvia, 
estreia no Moma e no Lincol Center, 
em Nova Iorque. E vou vê-lo pela 
primeira vez na estreia brasileira, 
no festival de Gramado, agora em 
agosto, para o qual foi selecionado 
com outros sete longas nacionais. 

Mestre Valentim, de A Bagacei-
ra: “O que tem que acontecer tem 
muita força”.

Dificilmente integrarei os quadros da 
Academia Paraibana de Letras. Morrerei 
antes de ser ‘imortal’. Quando me assanho, 
na intimidade dos botões, sempre chego 
tarde. Aliás, nunca chego. Não sei pedir votos 
pra mim. A timidez crônica trava o discurso 
lógico. Principalmente em circunstâncias 
envoltas em lágrimas e dores. Não saberia 
nem por onde começar.

Talvez só viesse a compor o quadro de 
acadêmicos da “Casa de Coriolano de Medei-
ros” numa improvável mudança nos estatu-
tos da entidade, quebrando uma tradição de 
mais de 70 anos. Caso tivesse voz e voto nas 
reuniões periódicas no casarão da Duque 
de Caxias, proporia uma única mudança no 
formato de ingresso ao colegiado: ninguém 
precisaria morrer para escolha dos futuros 
laureados.

A ideia básica seria criar uma espécie 
de “banco de reservas”, em que figuraria uma 
quantidade determinada de nomes votados 
e relacionados por ordem de sufrágios. Uma 
lista de cinco pessoas, digamos. Quando uma 
cadeira vagasse, o primeiro da lista, sem ne-
cessidade de “embates eleitorais”, ascenderia 
ao círculo. Abalizado, inclusive, pelo anteces-
sor, que teria tido a oportunidade em vida de 

participar do processo de escolha.
Adotada a sistemática, só haveria 

necessidade de “seleções” de cinco em cinco 
ou de dez em dez anos, tempo suficiente para 
manter o banco sempre “cheio”, evitando o 
constrangimento que envolve as campanhas 
de convencimento dos postulantes junto aos 
titulares, ainda sob a comoção do desapare-
cimento de algum companheiro ou compa-
nheira de letras.

Também proporia restringir a ‘cabala’ 
direta de votos. Nada de telefonemas, cor-
respondências, conchavos, visitas, presentes, 
‘santinhos’, ‘diabinhos’ ou coisas do tipo. No 
início do processo e às vésperas da votação, 
os postulantes seriam colocados no amplo 
auditório da APL e, diante dos acadêmicos, 
exporiam suas ideias, currículos e propostas. 
No debate, uma espécie de “guia eleitoral” 
ao vivo, residiriam as chances de cada um, 
equilibradamente, aflorando os que tives-
sem melhor preparados para as cobiçadas 
cadeiras. E só.

Caso esses métodos viessem a ser apli-
cados, talvez reunisse coragem e me inscre-
vesse como “candidato”. Nem que fosse para 
figurar como último da lista, mesmo corren-
do o risco de ser apenas um ex-mortal. 

Editorial

Um
O Som ao Redor

O pesadelo da casa própria

Ex-mortais

Determinadas demissões 
no serviço público são 
constrangedoras, mesmo 
quando determinadas pela 
Justiça. Assim tem sido, 
desde a Constituição de 
1988, na esteira do qual 
surgiu o advento da obri-
gatoriedade do concurso 
público. 
Essas demissões são im-
periosas, pelo fato de que 
a Justiça obriga estados  e 
municípios a se adequarem 
à imposição constitucional, 
priorizando os concursa-
dos, dentro do princípio 
para admissibilidade, de 
igualdade e competência.
Isto é fato, que não deve 
ser ignorado por quem 
quer fazer dos demitidos 
massa de manobra.

O ministro das Cidades, o 
paraibano Aguinaldo Ribei-
ro, anda em ritmo de the 
flash. Na quinta, estava em 
Brasília, onde participou de 
solenidade ao lado da presi-
dente Dilma. Ontem, passou 
parte do dia em Teresina, no 
Piauí, onde visitou obras do 
PAC da Mobilidade Urbana. 
Hoje, estará em Campina, na  
campanha da irmã.

Ainda da sessão “devedores da Ca-
gepa”,  depois de Campina Grande 
e Sousa, os maiores “penduras” es-
tão com as seguintes prefeituras: 
João Pessoa, R$ 10.281.936,74; 
Bayeux , R$ 5.865.492,68; Santa 
Rita,  R$ 5.017.190,35 e Guarabi-
ra,  R$ 3.450.886,04.

Diante da farta produção de car-
tazes dos candidatos e sucessi-
vos debates, e a proximidade do 
Horário Gratuito da Propaganda 
Eleitoral na rádio e televisão, dois 
tipos de profissionais faturam 
mais. Maquiadores e operadores 
de photoshop.
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Humor

Hoje, Fazenda Nova, no inte-
rior de Pernambuco,  sepulta o 
corpo da Mãe de Jesus. Não se 
trata de nenhum espetáculo da 
encenação da Paixão em Nova 
Jerusalém, não. Será o adeus à 
atriz Diva Pacheco, que faleceu 
ontem em Caruaru, vitima de 
câncer na tireoide.
Diva, que sempre fazia o papel 
da mãe de Jesus,  era viúva do 
teatrólogo  Plínio Pacheco.

ADEUS À DIVA

EDITORES ASSISTENTES: Carlos Cavalcanti, Carlos Vieira, Emmanuel 
Noronha, José Napoleão Ângelo, Marcos Pereira e Rodrigo de Luna.
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Sidney Rosalino
Diretor da SRN

Automação 

“O robô mantém 
a cadência do 
processo, que 
fica estável. Ele 
não para, para 
ir ao banheiro”

Star Seiki é uma multinacional japonesa líder em 
fabricação de robôs para a indústria transformadora 
de plástico. Desde o ano passado, a companhia é 
representada na Paraíba pela empresa Sistemas 
Robóticos do Nordeste (SRN). Na região, a equipe 
da SRN comercializa robôs e auxilia as empresas 
no processo de instalação das máquinas. Segundo 
Sidney Rosalino, diretor da SRN, a automação pode 
trazer inúmeras vantagens. Entre elas, o ganho de 
25% da produtividade e a redução de até 80% da 
energia elétrica realizada durante o processo.

O que a SRN desenvolve na 
região Nordeste?

A SRN tem o propósito de le-
var a automação para as indústrias 
de plástico do Nordeste. Nós re-
presentamos a multinacional Star 
Seiki, que já vendeu robôs para as 
maiores empresas do mundo, como 
a Honda, a LG, a Brastemp e a John-
son & Johnson. Em São Paulo, exis-
te uma fábrica da Star Seiki, assim 
como em outros países do mundo, 
como a China, a Coreia do Sul e os 
Estados Unidos. 

No Nordeste, o empreendi-
mento conta com representações 
em vários Estados, onde promove-
mos a comercialização das máqui-
nas e fornecemos auxílio na insta-
lação. Temos uma gama grande de 
produtos. Trabalhamos com um 
sistema de redução de energia para 
as indústrias transformadoras, te-
mos a parte de protótipos funcio-
nais, e a automação para a indús-
tria de sopro, que produz frascos 
de forma geral. Além disso, comer-
cializamos câmaras quentes e con-
troladores de energia, a partir de 
uma parceria com a multinacional 
coreana Yudo, líder em fabricação 
do segmento.

Como funciona um robô?
Os robôs têm como função 

principal efetuar a retirada de pe-
ças de forma automática da cavida-
de do molde e depositá-las em uma 
área apropriada do lado de fora da 
máquina injetora, como em uma 
esteira transportadora ou em uma 
embalagem.

Por que a indústria de plás-
tico?

O plástico é o setor que mais 
cresce no Brasil, há anos. Quase 
tudo é feito de plástico. É um ma-
terial mais barato, leve, fácil de 
produzir e o sistema de automação 
vem, exatamente, para comple-
mentar isso.

Em quais áreas esses robôs 
podem ser aplicados?

Nós atendemos a todos os seg-
mentos. Entre eles, o automobilis-
mo, a medicina, a construção civil, 
os eletrodomésticos, os eletroele-

trônicos, o setor calçadista e o de 
brinquedos. 

Como ocorre o processo de 
prototipagem? E como funciona a 
câmara quente?

Quando uma empresa quer 
desenvolver uma peça, ela dese-
nha o objeto e passa para a gente. 
Nós montamos o molde, colocamos 
em uma máquina injetora e, assim, 
é obtida a peça. Esse processo, a 
prototipagem, tem uma margem 
de erro muito pequena, e nós pode-
mos fazer inúmeras peças. 

A câmara quente é a forma 
mais eficiente de se otimizar a pro-
dução e melhorar a qualidade de 
um produto injetado. O sistema é 
basicamente uma extensão do bico 
de injeção da máquina, funcionan-
do como distribuidor do fluxo para 
cada uma das cavidades. Através de 
canais de distribuição constante-
mente aquecidos, é possível manter 
o material na mesma temperatura 
do cilindro da máquina injetora, li-
vre de variações e sem os inconve-
nientes canais de alimentação.

Quantos robôs a Star Seiki já 
vendeu?

No Nordeste, vendemos ape-
nas três. Um no Ceará e dois na 
Bahia. No Brasil, já foram comer-
cializados mais de dois mil. E, no 
mundo, 160 mil. O que dá algo em 
torno de 300 robôs vendidos, por 
mês, por fábrica. 

O Nordeste ainda está atra-
sado com relação à automação?

Sim. Geralmente, as empresas 
que utilizam esse tipo de tecnologia 
na região são as que vêm de fora, do 
exterior ou do Sudeste do país. No 
momento, estou em um processo 
de negociação de robôs com uma 
empresa de São Paulo, que abriu 
uma filial em Pernambuco. Os do-
nos já estão pedindo robôs, porque 
têm o uso dos robôs como algo pa-
drão. No Nordeste não existe isso, 
ainda estamos engatinhando. 

Quais são as vantagens do 
uso dos robôs?

O ganho da produtividade e a 
segurança do operador. O funcioná-

A
Lays Rodrigues
Especial para A União

reduz em até 80% 
o uso de energia
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EXCLUSIVO

rio não precisa colocar a mão dentro 
da máquina, arriscando submetê-la 
a dezenas de toneladas. O robô ser-
ve, exatamente, para fazer aqueles 
trabalhos que são perigosos. E ele 
trabalha com a precisão de um dé-
cimo de milímetro. Algo que o ope-
rador não consegue fazer. A mão de 
obra é uma fração pequena do custo 
industrial. O robô mantém a cadên-
cia do processo, que fica estável. Ele 
não para, para ir ao banheiro, não 
chega atrasado. Essas são coisas re-
levantes para o empresário. Existe 
um robô, o high speedy ciclo rápido, 
que em apenas um ciclo movimenta 
oito peças por segundo. É algo ex-
traordinário. O nível de produção 
justifica a implantação dos robôs. 

Existe uma média de quantos 
funcionários são dispensados 
após uma fábrica optar pela ins-
talação de um robô?

Não. Isso depende muito do 
tipo de robô que a empresa optar. 
Entretanto, não existe uma média.

Qual é o investimento da em-
presa para se automatizar?

Depende do tamanho e das 
funções da máquina. Os preços ge-
ralmente variam entre US$ 3 e US$ 
500.

 
Quanto o empresário obtém 

de retorno financeiro?
Normalmente, a produ-

tividade aumenta 25%. Se o 
valor do robô instalado for 
R$ 35 mil, e antes do inves-
timento, a empresa fazia 5,8 
milhões peças. Após o inves-
timento, fará 6,9 milhões, 
obtendo o ganho de 1,1 mi 
peças. E Em menos de três 
meses, por exemplo, o inves-
tidor poderá pagar o preço 
da automação.

O robô traz alguma 
vantagem ambiental?

Os robôs têm trabalha-
do, cada vez mais, de forma 
ecologicamente correta. Ou 

seja, com menor consumo de ener-
gia e com menos óleo. Existem má-
quinas que economizam até 80% 
de energia elétrica. E ao reduzir a 
energia, o custo industrial também 
se torna menor. 



Agende-se! 
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Aventura, arte e educação

Chegou a hora de vestir o agasalho, 
subir a serra e desfrutar da rota cultural   
‘Caminhos do Frio’ que começa nesta 
segunda-feira(23) na cidade de Bananeiras. 
O projeto leva na bagagem shows, teatro, 
dança, cinema, poesia, literatura, artesanato, 
gastronomia, oficinas, exposições, trilhas, 
ecoturismo e visita aos engenhos. A sétima 
edição do roteiro parte de Bananeiras e 
depois segue para as cidades de Serraria, 

Pilões, Areia, Alagoa Grande, e encerra no 
dia 2 de setembro em Alagoa Nova. 

Entre julho e agosto, essas cidades 
serranas chegam a registrar temperaturas 
de até 12°.  Durante a temporada a região 
do Brejo paraibano deverá receber a 
visita de cerca de 30 mil turistas. Além de 
divulgar a cultura da região, o intuito do 
projeto também é lançar novos artistas e 
dinamizar a economia local. 

Caminhos do Frio começa 2a feira

Na cidade de João Pessoa existe um 
castelo. Na verdade, um castelinho. O 
belo imóvel em linhas arquitetônicas com 
influência francesa foi construído no início 
do século XX. Localizado na Praça Simeão 
Leal, nº 85, esquina com a Rua Seráfico da 
Nóbrega, no bairro de Jaguaribe, o imóvel 
é tombado pelo Governo do Estado e está 
sob a guarda do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico do Estado da Paraíba 
(Iphaep), por meio do decreto nº 8.651 de 
26 de agosto de 1980.

A empresária Elizabeth Souza, informa 
que a Castelo Maison está se organizando 
para ser a nova casa de recepções da cidade. 

O ambiente é adequado para casamentos, 
aniversários, ensaios fotográficos, 
lançamentos de livros, dentre outros 
eventos sociais. A beleza do castelo é um 
atrativo e deverá ser aberto também a 
turistas.

De acordo com anotações no Iphaep, 
baseadas em informações orais, o pequeno 
castelo foi construído para servir de 
residência do paraibano João da Mata 
Correia Lima, que iria se casar mas faleceu 
em um acidente automobilístico. 

Ainda segundo registros no Iphaep, 
o castelinho também pertenceu ao senhor 
Gualberto Campelo Rabay. 

“Castelo” vira casa de recepções 

A cidade de Bananeiras abre “Caminhos do Frio” com aventura na Serra na 
segunda-feira. O Espep Itinerante ministra cinco cursos neste final de se-
mana na cidade de Soledade. Um ‘Castelo’ é a mais nova casa de recepções 
da Capital. A API e NAE promovem palestra sobre “Ética e Política”.

Brasília - O Banco Central (BC) vai 
lançar na próxima segunda-feira (23) 
as cédulas de R$ 10 e R$ 20 da segunda 
família do real. 

Em dezembro de 2010, o BC já havia 
lançado as cédulas de R$ 50 e R$ 100, da 
segunda família. Na época, a instituição 
informou que o lançamento era necessário 
para dar às cédulas recursos gráficos e 
elementos antifalsificação mais modernos. 

As notas de R$ 2 e R$ 5 serão lançadas em 
2013, ainda sem data definida.

De acordo com o BC, a segunda 
geração de cédulas do real terá 
circulação simultânea com as cédulas 
antigas, que serão substituídas à 
medida do envelhecimento natural das 
notas. No site do BC, é possível conferir 
perguntas e respostas sobre a segunda 
família do real.

BC lança novas notas de R$ 10 e R$ 20

Fotos: Divulgação

O Espep Itinerante, projeto de interiorização 
da Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba 
(Espep), ministra hoje e amanhã cinco cursos de 
capacitação na cidade de Soledade. As aulas são 
voltadas para servidores públicos estaduais e 
municipais da região. As inscrições ainda estão 
abertas e os cursos são inteiramente grátis.

Em Soledade, os treinamentos são Políticas e 
Planejamento contra o Bullying; Boas Práticas no 
Serviço de Alimentação, Qualidade na Prestação 
dos Serviços – Enfoque Humano; Políticas e 
Enfrentamento às Drogas; e Oratória – Expressão 
Verbal e Corporal.

De acordo com a gestora do Espep Itinerante, 
Conceição Nóbrega, cada turma deve ter em 
média 30 participantes. “Dessa marca, 50% das 
vagas vão para servidores públicos estaduais e 
o restante para servidores públicos municipais, 

já que o projeto funciona em parceria com as 
prefeituras da região”, explicou.

Cada curso terá carga horária de 20 horas e 
as aulas serão ministradas na Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e Médio Dr. Trajano Nóbrega, 
localizada na Rua José Francisco de Araújo, s/n, 
Novo Cruzeiro, em Soledade.

No mesmo local, ainda estão sendo feitas 
inscrições. “Nossa ideia é atender o maior número 
de pessoas possível. Mesmo que ultrapasse a média 
de 30 participantes, tendo espaço para acomodar 
os interessados na sala, estaremos recebendo mais 
inscrições”, garantiu Conceição. Para se inscrever, o 
servidor precisa apresentar o CPF e o RG. 

Interiorização – O Espep Itinerante integra 
o plano de interiorização do Governo do Estado 
realizado em parceria com as prefeituras 
municipais. 

Espep Itinerante chega a Soledade 
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Samba na ladeira
Mirandinha se apresenta hoje à tarde, no Ateliê 
Multicultural Elioenai Gomes, em João Pessoa

Carlos Ruiz Zafón 
lança O Prisioneiro
do Céu

Projeto Cine Senhor 
é aprovado em edital 
do BNB/BNDES
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LITERATURA AUDIOVISUAL

Um repertório montado 
com sambas e pagodes de 
raiz, incluindo clássicos 
de Martinho da Vila, Zeca 
Pagodinho, Lecy Brandão, 
Almir Guineto e Fundo de 
Quintal, além de músicas 
autorais. É o que o cantor 

e compositor paulista Mirandinha apre-
senta hoje, a partir das 17h, em show que 
realiza pela primeira vez no Ateliê Multi-
cultural Elioenai Gomes, localizado na La-
deira da Borborema, no Centro Histórico 
de João Pessoa, dentro do Projeto ‘Casa de 
Bamba’. O evento será aberto com o Clube 
do Samba de Mesa.

“A minha expectativa é muito boa, 
pois estou preparando um repertório de 
primeira linha para o público”, garantiu o 
músico Mirandinha, em entrevista para o 
jornal A União. O cantor e compositor - 
natural da cidade de Flora Rica (SP), mas 
radicado na Paraíba há 23 anos, onde tam-
bém é bancário – antecipou que vai abrir o 
show com um pout-pourri de Martinho da 
Vila. Durante a apresentação, o artista vai 
mostrar quatro sambas autorais: ‘Passinho 
de nenem’, ‘Chumbo grosso’, ‘Quando a 
saudade bater’ e ‘Troca de olhares’. 

A propósito, Mirandinha informou que 
vem mantendo contatos com o produtor e 
arranjador Paulão Sete Cordas – que tam-
bém é músico de Zeca Pagodinho – com o 
objetivo de gravar o primeiro CD. O artista 
disse que está compondo 14 músicas para 
que 12 sejam escolhidas para inclusão no 
disco, que pretende gravar em João Pessoa, 
até o final deste ano, no intuito de lançá-lo 
até o Carnaval de 2013. E admitiu a pos-
sibilidade da inclusão de composições de 
paraibanos, com o objetivo de promover 
a “valorização”.   

O artista disse ter constatado não 
haver muitos espaços para a realização de 
shows de samba de raiz em João Pessoa. 
Ao fazer uma exceção à Rádio Tabajara, por 
entender que a emissora toca esse gênero 
musical e os próprios cantores e composi-
tores paraibanos, ele também lamentou o 
fato de outras emissoras não divulgarem 
tais canções.

No entanto, apesar da situação, Mi-
randinha assegurou existir um público 
cativo ao samba e pagode de raiz em João 
Pessoa. Considerado um mestre, pela sua 
performance, carisma e talento, ele disse 
que vai estar aberto ao atendimento de 
pedidos da plateia para interpretar músi-
cas, procedimento que considera normal. 
Ao longo de duas horas, espera apresentar 
entre 20 a 25 músicas. 

Mirandinha – que toca banjo - vai estar 
acompanhado do grupo de músicos for-

FOTO: Divugação

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

mado pelos seguintes instrumentistas: 
Potyzinho Lucena (cavaquinho), Luiz 
Sete Cordas (violão de 7 cordas), Gilmar 
Barbosa (tantan), Renan Resende (flau-
ta), Vicente do Nascimento (pandeiro), 
Ricardo de Carminha (surdo), Anderson 
Maxwell (bateria) e Alisson Cavalcante 
(repique de mão). Na agenda, o próximo 
show será como um dos convidados 
para inaugurar uma casa de samba a 
partir das 14 horas do próximo dia 5 
de agosto, no bairro do Cabo Branco. 
“Vai ser um presente que a cidade vai 
ganhar no seu aniversário”, comentou, 
bem-humorado.  

Luiz Miranda – ou então Mirandinha 
– tem 52 anos de idade, dos quais 30 de 
atividade musical. Ele começou cantando 

SERviçO

Evento: Projeto ‘Casa de Bamba’
Show: Cantor Mirandinha 
Data: Hoje, às 17h 
Local: Ateliê Multicultural Elioenai Gomes, 
em João Pessoa
Endereço: Rua Ladeira da Borborema, 101, 
Centro
ingresso: R$ 12 
informações: 8730-9629 e 8803-0786
E-mail: www.ateliemulticultural.com.br

sertanejo, mas, na cidade de Bauru (SP), 
em contato com rodas de samba, e, aten-
dendo aos pedidos do público, decidiu 
que podia ser um sambista. Filho de nor-
destinos – o pai pernambucano e a mãe 
alagoana – já tinha conhecimento de João 
Pessoa e, quando surgiu uma oportunida-
de no banco, resolveu se transferir para a 
Capital paraibana. 

O Projeto 
Criado há um ano, o ‘Casa de Bam-

ba’ – cujo patrono é São Jorge – ocorre 
quinzenalmente, nas tardes dos sábados, 
no Ateliê Multicultural Elioenai Gomes, 
no Centro Histórico de João Pessoa, e 
é integrado por moradores, músicos e 
amantes do samba de raiz. Com o objetivo 

de promover o intercâmbio cultural, já se 
apresentaram no espaço bandas e artistas 
solo representantes do samba paraibano 
e de outros estados. 

O cantor e compositor 
Mirandinha deve lançar 
o primeiro disco até o
início de 2013 
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Vivências

Essa paraibana rutilante, de nome Ruth Avelino, 
é mesmo uma “paraibana arretada”! E não é por acaso 
que se constitui em uma unanimidade (ou quase, pra 
não parecermos tão empolgados) quanto à boa atua-
ção que tem tido como integrante da atual equipe do 
governo estadual, especificamente como presidente da 
PBTur.

Ela, Ruth, está atenta a tudo que possa promover 
a Paraíba como terra atraente e acolhedora, quer em 
relação aos que aqui já vivem, quer em relação aos que 
nos visitam! Para tanto, soube compor uma também 
competente equipe, consciente que é de que outro(a)
s “arretado(a)s” paraibano(a)s querem igualmente 
colaborar para nosso desenvolvimento.

Ruth, de igual modo, é desprendida de vaidades 
típicas de personalismos, sabendo, pois, valorizar as 
ideias que advenham de seus colaboradores, a eles 
de pronto dando o crédito pelas respectivas iniciati-
vas.

Como exemplo desse seu lado motivador e re-
conhecedor das sugestões de seus auxiliares junto à 
PBTur, na quinta-feira passada, por ela convidados 
para uma reunião em seu 
gabinete de trabalho, Ruth foi 
logo dando o crédito daquela 
iniciativa à sua equipe, que 
pensara sobre a necessidade 
de um trabalho conjunto com 
as empresas de transporte 
coletivo urbano especialmen-
te as que operam em João 
Pessoa, Cabedelo e Conde, 
visando uma preparação 
específica dos operadores de 
nossos ônibus para melhor 
acolherem e orientarem os 
turistas internos e externos.

Estão, portanto, nessa 
pauta que agora começa a 
ser apreciada questões como 

possível ausência no conhecimento dos equipamentos 
turísticos existentes em nossa orla por parte dos mo-
toristas e cobradores das linhas que têm percurso por 
aquela área; falta de mapas turísticos nos transportes 
coletivos das cidades já mencionadas; e, principalmen-
te, o como aprimorar os motoristas e cobradores para 
este relacionamento com os turistas... turistas, como já 
dito, internos e/ou externos. 

É desnecessário destacar que, nessa reunião na 
PBTur, de nossa parte representando as empresas do 
transporte coletivo urbano, de pronto acolhemos a 
ideia, que é reforçadora do que as próprias empresas 
já se empenham em fazer, mas que, com este envol-
vimento e especial interesse da PBTur, bem melhor o 
farão.

Outras reuniões obviamente ocorrerão e nelas 
serão postos os projetos executivos para que as ideias 
e iniciativas da PBTur, em parceria com as empresas de 
transporte coletivo urbano, e, também, claro, com a Se-
mob, levemos a efeito tão necessário empreendimento 
de valor, sobretudo sociocultural em favor da Grande 
João Pessoa e da Paraíba.

Estamos assistindo ao mais 
espúrio quadro de improbidade 
administrativa no país, quando 
parte das elites promovem gran-
de espetáculo de acusações, a co-
roação da corrupção, a farra com 
o dinheiro público, o que vem 
determinando, paulatinamen-
te, o descrédito e a falência das 
instituições pú-
blicas brasileiras. 
Basta consultar os 
jornais e revistas, 
bem como, assistir 
aos discursos que 
ocorrem frequen-
temente no Senado 
brasileiro. É bem 
verdade que, as 
exceções existem, 
mas, torna-se difí-
cil separar o “joio 
do trigo”.

Enquanto gru-
pos se digladeiam 
publicamente, o 
governo sonega os direitos dos 
trabalhadores, dos professores 
do ensino básico, bem como dos 
docentes da universidade públi-
ca brasileira. Até aqui os últi-
mos governos não fizeram outra 
coisa, senão, a inchação das 
universidades e o achatamento 
dos salários dos professores e 
funcionários.

A universidade brasileira 
está em greve por tempo in-
determinado, esperando que 
o governo se digne discutir e 

aprovar a carreira docente do 
Ensino Superior. Esse é um an-
tigo pleito reivindicado, pleito 
que já se arrasta por muito 
tempo. Sabe-se que a educação 
neste país, nunca foi prioridade, 
mesmo assim, acreditávamos 
que, com a ascensão do atual 
governo, alcançaríamos um 

patamar superior, na 
promoção da qualida-
de da educação brasi-
leira. Não foi assim. E 
agora, estamos assis-
tindo, realmente, à 
sistematização de um 
massacre, com o avil-
tamento dos salários 
dos professores e a 
falta de condições de 
trabalho para o incre-
mento do ensino de 
graduação, da pesqui-
sa e da extensão.

Sabe-se também 
que investir em edu-

cação é o caminho certo para 
a formação de um belo corpo 
social, e, consequentemente para 
o soerguimento do país.

É perfeitamente compreen-
sível que este país ainda sofra o 
ranço sistêmico das sucessivas 
oligarquias colonialistas, que se 
sucederam até os dias atuais. 
Assim, nasceu o Brasil, compelido 
por um processo de domesticação 
e, com a escravidão dos índios e 
africanos, completou-se o aparato 
impositivo-exploratório.

No processo burocrático 
brasileiro, são impressionantes 
e, até certo ponto, patológicos, as 
injunções perpetradas contra o 
povo em greve; lutadores e luta-
doras, trabalhadores, estudantes, 
professores, artistas e intelectuais 
conscientes.

O Plano Nacional de Educa-
ção no Brasil (PNE) nunca foi le-
vado a sério, como mostra o pro-
fessor Ghiraldelli Jr. em seu livro 
intitulado História da Educação, 
que o (PNE) de 1934 do Ministro 
Gustavo Capanema, da Educação, 
foi uma “temeridade”. Assim diz 
um poeta da Educação:

“O Plano Nacional da Educa-
ção / Teve bases fascista-clericais 
/ Foi o ministro da Educação / 
Com seus falsos ideais / Traiu 
professores, produziu violação. / 
O ministro Capanema da Educa-
ção / Ao homologar o plano que 
queria / Disse aos brasileiros sem 
emoção: Ensinemos o brasileiro 
a ser humilde e miserável para 
sentir a eternidade”.

Recentemente, o atual go-
verno brasileiro tenta, miseravel-
mente, submeter através do novo 
PNE, o desmonte e a precarização 
da Educação, negando e reduzin-
do verbas.

Estamos participando da 
maior greve deste país; basta ver 
a convergência de pensamentos e 
lutas por uma educação livre e so-
berana. Nossa luta é global e as-
sume dimensão continental.

Jornalistas - ademilson1956@gmail.com

Os papafigos
Quando a gente era criança pequena lá pelo 

interior do Brasil, a gente só tinha medo de três 
coisas: do dentista, de lobisomem e de papafigo. 
Resultado, arrancar dente, virgem Maria! só se 
mamãe prometesse, para depois, um lanche de 
bolo colorido com guaraná Sanhauá.

Tapiava a dor e dava um prazer danado sentir 
o gás do guaraná depois ficar querendo sair pelo 
nariz, sem contar que aquilo ainda nos remetia ao 
direito de não ir pra escola por um dia e de tudo 
que a gente queria ser trazido ao pé da rede que, 
ao menos naquelas horas, ao invés do quarto, ga-
nhava os espaços da sala pra ver a rua.

O lobisomem, ah o lobisomem!, ao contrá-
rio daquele que a gente viu depois no livro de 
José Cândido de Carvalho, não tinha coronel pra 
enfrentá-lo e, nas noites de lua cheia, claro, nem 
precisava mamãe proibir a gente sair de casa. 
Quem iria inventar de fazer isso se tinha medo de 
esbarrar com o bicho nalguma esquina(?)

Mas esses bichos, no entanto, graças aca-
baram domados mais cedo e o problema grande 
mesmo, juro a vocês, ficou sendo o papafigo. É 
porque, mesmo papai e mamãe sendo semia-
nalfabetos e não nos estimulando muito à lei-
tura, por pouco que a gente gastasse válvula do 
imenso rádio Semp ouvindo o Repórter Esse, era 
impossível não vincular o papafigo à Política e, 
por isso, seguir com medo do bicho pro resto da 
vida.

Calma que eu explico melhor. É que um dia, 
ainda nos tempos da infância, aconteceu uma 
confusão danada que o Repórter Esso chamou de 
Revolução e que, depois dali, ligou o papafigo a 
uma turma que era acusada de comunista.      

Pense numa desgraça de vida! Tive minha 
adolescência quase toda prejudicada por causa 
disso. À noite, principalmente até mais tarde, a 
gente nem podia pensar em sair de casa.

Mamãe dizia que podíamos encontrar comu-
nistas e que eles podiam tentar nos roubar pra 
comer o fígado da gente.

Sinceramente, até perdi a conta dos bons 
filmes que deixei de assistir no Cine Orion e das 
meninas que deixei de namorar por causa dos 
diabos daqueles comunistas. Era por causa deles 
que, ao invés do Repórter Esso, eu preferia sem-
pre outras coisas do rádio. Por exemplo: O Show 
das 13 que acontecia às 13h na Rádio da Tabajara 
e os gols do Botafogo do Rio, sobretudo narrados 
por Valdir Amaral.

Mas já que o tempo não para e já que, se-
gundo Freud, os medos dos tempos de criança 
prevalecem, o do dentista ficou impossível porque 
perdi os dentes; o do lobisomem terminou diluído 
no tempo por causa das estórias de trancoso; e, 
quanto aos papafigos, estes é que acabaram fican-
do por causa do cunho político.

É porque, já que Política é coisa de adultos, 
o Repórter Esso passou, mas os temas que ele 
deixou no fígado da gente - revolução, comunistas 
-, ao longo dos anos foram se resumindo a uma tal 
de Guerra Fria que foi a maior merda do mundo 
para quem ainda queria ser feliz ali pelos anos 
oitenta.

E pior do que isso, imaginem vocês, é que 
apesar da luta que os chamados estadistas tra-
varam para acabar com a tal da Guerra Fria, o 
máximo que vimos eles fazerem foi transformá-la 
na porcaria dessa Paz Quente, com intolerância, 
guerra e fome espalhadas pela Síria e por todo 
lugar.

Moral da história: Papafigos de verdade sem-
pre foram esses falsos estadistas e, mesmo man-
tendo dentro de mim aquele mesmo menino, eu já 
nem tenho é medo de nada.

Ademilson
José
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Terceiro livro da série de Carlos 
Ruiz Zafón chega às livrarias

Em cartaz
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Madagascar 3 - 
Os Procurados

Os animais se refugiam em um circo antes de voltar pra casa

Carlos Ruiz Zafón lança O Prisioneiro do Céu, terceiro livro da Tetraloia O Cemitério dos Livros Esquecidos

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

Roteiro

RAUL, O INÍCIO, O FIM E O MEIO (BRA, 2010). 
Gênero: Documentário. Duração: 120 min. 
Classificação: 12 anos. Direção: Walter Car-
valho e Evaldo Mocarzel. Documentário sobre 
vida e obra do maior ícone do rock brasileiro, 
desvendando suas diversas facetas, 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 desu-
manos escondem-se na escuridão. Manaíra 
2: 13h50, 15h50, 17h50, 19h50 e 21h50.

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

Em 2001, o catalão Carlos 
Ruiz Zafón lançou A Sombra 
do Vento, o volume de estreia 
da tetralogia O Cemitério dos 
Livros Esquecidos, que ganhou 
o mundo e o transformou em 
um dos maiores best-sellers 
da Espanha da atualidade. De-
pois veio O Jogo do Anjo e agora 
chega às livrarias brasileiras O 
Prisioneiro do Céu (Suma de Le-
tras,( 248 páginas, R$ 39,90). O 
derradeiro deve ficar pronto 
em dois anos. “Será a grande 
final, a soma de todos os ante-
riores e a saída do labirinto”, 
adianta Zafón à reportagem. 

Os livros são interligados, 
mas podem ser lidos de forma 
independente e em qualquer 
ordem. O escritor conta que 
este terceiro título é o lugar 
onde se encontram todos os 
primeiros da série, onde Fer-
mín, que é o centro moral da 
história, revela um grande se-
gredo que leva o leitor adiante 
ao mesmo tempo em que o faz 
voltar no tempo. 

Em O Prisioneiro do Céu, 
Daniel, amigo fiel de Fermín 
e filho do senhor Sempere, 
dono da livraria onde se pas-
sa boa parte das histórias, 
tem de lidar com o mal e com 
o sentimento de vingança que 
crescem dentro dele. Todos 
os outros personagens escon-
dem segredos e pequenas his-
tórias que podem ter leituras 
positivas e negativas. Mais ou 
menos como o que acontece 
com qualquer pessoa na vida 

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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Os amigos Alex, Marty, 
Melman, Glória, rei Julien e os 
pinguins deixam o continente 
africano rumo à Europa. Eles 
chegam a Mônaco, onde pas-
sam a ser perseguidos por 
uma obcecada agente de con-
trole animal. Em plena fuga, 
o grupo encontra abrigo em 
um circo em crise, que poderá 
levá-los a uma turnê de volta 
para casa, isto é, o zoológico 
de Nova York.

o seu próprio caminho na vida, Merida desafia 
um antigo costume sagrado que coloca em 
perigosa o reino e a vida de sua família. Então 
ela parte em busca de uma velha sábia para 
tentar consertar seu erro.Manaíra 1: 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.

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-me-
tragem da turminha gelada trata do efeito 
estufa e o degelo, como pano de fundo, para 
ilustrar uma série de acontecimentos. Ci-
nEspaço 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 longa-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 che-
gam 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.

real. “Todos temos segredos, 
alguns desconhecidos de nós 
mesmos. Uma das coisas que a 
literatura faz é ajudar-nos a re-
velar o que carregamos dentro 
de nós porque a literatura é o 
grande livro da vida e nos fala 
de nossas emoções, desejos e 
medos e nos dá a chave para 
entendermos a essência de 
nossa própria alma.”

O ponto de partida des-
sa história, que assim como 
as outras tem a Barcelona do 
início do século 20 como cená-
rio, é a visita de um misterioso 
homem à livraria. Ele, que não 
aparenta entender de literatu-
ra, compra a edição mais rara 

e cara da loja - um volume 
de O Conde de Montecristo. 
Começa aí uma perseguição 
pelas vielas da cidade e pelas 
tramas da memória dos que 
sobreviveram à temporada 
forçada na prisão de Mont-
juic. A narrativa vai e volta no 
tempo, alternando-se entre 
os anos 1939, 1940 e 1957.
Para o autor, a experiência de 
escrever esta obra foi mais di-
vertida e amena. “Eu vinha do 
túnel escuro do Jogo do Anjo e 
agora pude passar um tempo 
com Fermín, um personagem 
que traz o melhor da natureza 
humana e que mostra o cami-
nho da claridade.”

Oficina do Escritor promovida pela 
Funesc inscreve até 10 de agosto

Estão abertas as inscrições para a Oficina do Escritor, 
que começa no próximo dia 10 de agosto. A Funesc oferece 
60 vagas, divididas em quatro turmas, para pessoas acima 
dos 12 anos, que podem realizar a inscrição gratuitamente 
na Divisão de Cursos da Funesc, localizada na rampa 1 
do Espaço Cultural. A oficina tem o objetivo de mostrar a 
rotina de um escritor, sua contribuição para o desenvolvi-
mento do indivíduo e da consciência cidadã. As atividades 
serão conduzidas pelo escritor, músico, artista visual e Co-
ordenador de Literatura da Funesc, Archidy Picado Filho. 
A oficina tem duração de quatro aulas, ministradas sempre 
às sextas-feiras, das 9h às 12h e das 14h às 17h, no au-
ditório Verde da Funesc. As atividades da primeira turma 
já começam no dia 10 de agosto. Ao final da última oficina, 
os participantes receberão um certificado.

Imagina na Copa!

Expressão comumente repetida por alguémna vida real ou por en-
tidade fictícia, sempre em uma determinada situação, o bordão também 
é um artifício artístico para facilitar a identificação de personagens no 
meio humorístico. Como exemplo mais atual podemos citar a expressão 
repetida pela personagem Valéria Vasques, interpretado por Rodrigo 
Sant’ Anna, no programa ‘Zorra Total’, da Rede Globo: “Ai, como tô ban-
dida”. Igualmente são as frases reiteradamente faladas pelo personagem 
Chaves, do seriado mexicano: ”Foi sem querer querendo” e “Ninguém 
tem paciência comigo”.

O ator Lima Duarte, em ‘Roque Santeiro’ (telenovela brasileira 
produzida pela Rede Globo e exibida de  junho de 1985 a  fevereiro de 
1986, escrita por Dias Gomes e Aguinaldo Silva), também marcou o seu 
personagem Sinhozinho Malta com um bordão em que associava gesto e 
palavras, quando ele balançava o braço agitando a pulseira e dizia: “Tou 
certo ou tou errado”? Ou Chico Anísio, com o personagem Pantaleão, 
sempre a contar histórias falsas, que toda vez pergunta para sua mulher: 
“É mentira, Terta”? E ela, sem coragem de contradizê-lo, sempre garantia 
ser verdade.

Radialista e ator paraibano, Osvaldo Travassos Sarinho tem o seu 
próprio bordão: “Ô vidão”!  Eu também tenho um bordão que criei para o 
personagem 2º Violeiro, em Columbita Pavão, peça teatral de minha au-
toria (Prêmio UFBA, 1996): “E não é pra menos”, acrescentando, desne-
cessariamente, a tudo que diz, mas que surte um efeito cômico bastante 
participativo.Também inesquecível é a justificativa do personagem Chi-
có, para as suas mentiras, em Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna: 
“Não sei. Só sei que foi assim”.

Embora as personagens se eternizem nas obras literárias, cinema-
tográficas, televisivas, dramatúrgicas, etc., os bordões que seus criadores 
põem em suas falas, mesmo que ganhemampla projeção na falação do 
povo, eles caem na efemeridade, não resistem ao tempo. Mas, parodian-
do o poeta Vinícius de Moraes em sua apologia ao amor, são infinitos en-
quanto duram.

Atualmente, o bordão da moda, que se difunde entre os cariocas, 
que, com inigualável maestria, com seu espírito gozador, de bonvivant 
(no bom sentido), sabem tirar proveito de qualquer situação, é: “Imagina 
na Copa”. O que se diz pelas esquinas e nos pontos de concentração, no 
Rio de Janeiro, nos barzinhos de calçada, a exemplo do Amarelinho (Sni-
ff! Saudade!), na Cinelândia, tem a ver com as dificuldades de estrutura-
ção da Copa do Mundo que acontecerá no Brasil em 2014. Se o trânsito 
não está fluindo, se a praia está lotada, se a fila está dando voltas, se o 
transporte coletivo está demorando ou superlotado, se a cerveja do bar 
não está gelada, logo alguém manda a bronca: “Imagina na Copa”!

 E, como era de prever, as piadas também já circulam com esse bor-
dão, como a de dois amigos que bebiam chope, num bar fechado, quando 
um se referiu a uma jovem que frequentando o mesmo ambiente:

- Tás vendo aquela gatinha com aquele cara jeitão de turista, lá no 
balcão? 

- Tou. O que tem ela?
- Todo dia ela se reveza com três a cinco caras com esse jeitão!
- Caramba, cara! Imagina na Copa!

Alarico Correia Neto
Jornalista e professor (inativo) da UFPB
alaconeto@hotmail.com

Foto: Divulgação

A banda Osorno apre-
senta seu mais novo show, 
chamado Osorno Canta o 
Nordeste, nos dias hoje e 
amanhã. Hoje, a banda es-
tará no Clube Cabo Branco, 
a partir das 21h, junto com 
as bandas Primeira de Luxo, 
Forró do Xega e Mania do 
Samba amanhã, dentro 
do Festival de Férias, que 
também conta com o show 
da cantora Kelly Key e apre-
sentações com super-heróis 
e Osorno, que  sobe ao pal-
co, no Ginásio Ronaldão, a 
partir das 15h. O repertório 
vai do forró-pé-de serra até 
aos atuais forrós eletrôni-
cos, tudo com a cara da ban-
da. A entrada custa R$ 10 
mais 1kg de alimento não 
perecível.

Banda Osorno se 
apresenta hoje e 
amanhã na Capital

O Grupo de Cultura 
Popular Urso Panda se 
apresenta hoje, a par-
tir das 15h, no beco da 
Cachaçaria Philipéia, na 
programação do Corre-
dor Cultural, projeto da 
Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope). Forma-
da por várias crianças e 
jovens, a ala ursa, que se 
apresenta hoje, é orig-
inária do bairro Cristo 
Redentor e foi fundada 
em 2007. O grupo chama 
a atenção em suas apre-
sentações pelas danças, 
fantasias de urso panda 
e instrumentos de per-
cussão.

Grupo Urso Panda 
é atração do 
Corredor Cultural

Mídias em destaque

Drops & notas
Foto: Divulgação

Todos os 
personagens 
escondem 
segredos e 
pequenas
histórias que
podem ter 
leituras diversas

Maria Fernanda Rodrigues
Da Agência Estado
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Cinema

Projeto Paraíba Cine Senhor é aprovado no Programa BNB/NDES de Cultura

Pelo quarto ano o Projeto 
Paraíba Cine Senhor é apro-
vado no Programa BNB/
BNDES de Cultura Edição 
2012. Mais duas cidades 
paraibanas receberão as 
oficinas audiovisuais do 
projeto, assim como toda a 

sua estrutura, composta de exibições e 
campanhas socioeducativas. “O pro-
jeto cresceu muito desde o seu início, 
fomos incorporando ações e elas foram 
funcionando. De um projeto inicialmente 
cultural, ele se transformou num projeto 
sociocultural e talvez esteja aí a explica-
ção para seu sucesso”, diz Orlando Júnior, 
criador e coordenador geral do projeto.

Atuando no Estado da Paraíba desde 
2007, o projeto já passou por nove ci-
dades e capacitou, no fazer audiovisual, 
mais de 400 pessoas. O projeto não ob-
jetiva apenas formar novos realizadores 
audiovisuais, quer primeiramente formar 
cidadãos conscientes do meio em que 
vivem e que possam tirar dele subsídios 
para melhorarem suas vidas e das comu-
nidades onde vivem.

Nesses cinco anos de atuação o projeto 
já realizou 41 produções audiovisuais, sem-
pre retratando fatos, personagens ou acon-
tecimentos das próprias cidades, elevando 
a autoestima dos moradores e os alertando 
para a necessidade de se preocuparem 
com o resgate de sua identidade cultural. 
“A principal exigência do projeto é que os 
trabalhos realizados mostrem aspectos re-
lacionados à própria cidade. Em tempos de 
globalização, é essencial que preservemos 
nossas culturas”, continua Orlando.

O Projeto Paraíba Cine Senhor, reali-
zado pela Empresa de Serviços Culturais 
(Emsec) e pelo Grupo Castelo Audiovisu-
al, é composto de 22 oficinas de realiza-
ção audiovisual, além de três mostras de 
exibição de filmes e três campanhas so-
cioeducativas. “Como falei anteriormente 

o projeto cresceu muito nos últimos anos, 
foi quase que adquirindo vida própria. 
Isso foi muito legal, porque mostrou ou-
tras possibilidades”, enfatiza Orlando.

Além de contar com nomes conheci-
dos do audiovisual paraibano como João 
Carlos Beltrão, Lúcio César e Williams 
Muniz, entre outros, o projeto, de certo 
modo, ajudou na formação da novíssima 
geração do audiovisual paraibano. Nomes 
como Mercicleide Ramos, Gian Orsine e 
Thomas Freitas, são parte da história do 
projeto. Como também alguns cineclubes, 

que foram criados a partir do projeto nas 
cidades por onde ele passou. O primeiro 
festival audiovisual em minimídias reali-
zado no Estado (o de Alagoa Grande), tam-
bém começou a ser pensado nas oficinas 
do projeto, quando de sua realização na 
cidade. “Quer dizer, o projeto deu certo, 
gerou frutos e deixou ações concretas”, 
finaliza Orlando Júnior, coordenador geral 
do projeto.

O Programa BNB/BNDES de Cultura 
é baseado na democratização do acesso 
às manifestações artístico-culturais e na 

promoção da diversidade das expressões 
culturais da região Nordeste. Nessa edição 
foram inscritos 3.284 projetos provenien-
tes de 581 cidades de 18 Estados brasilei-
ros- os 11 Estados na área de atuação do 
Banco (região Nordeste e Norte de Minas 
Gerais e do Espírito Santo), mais Distrito 
Federal, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Rio de 
Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, além 
de um projeto oriundo da Holanda. Desse 
total foram aprovados 325 projetos, sendo 
29 da Paraíba, que contemplará 56 cidades 
de todas as regiões do Estado.

FOTOS: Divulgação

Audiovisual e cidadania

O Teatro Santa Ignez, em Alagoa Grande, recebeu oficinas em uma das edições do Projeto Cine Senhor, que completa cinco anos de atividade

Projeto Ver Brasil vai
exibir documentários

Os filmes Ovos de Dinossauros 
na Sala de Estar, de Rafael Urban e 
Acácio, de Marília Rocha são as atra-
ções deste fim de semana na pro-
gramação do Projeto Ver Brasil. As 
sessões gratuitas acontecem hoje e 
amanhã, às 19h, no Espaço Cine Di-
gital. O projeto, que chega à sua se-
gunda etapa, evidencia a produção 
brasileira e traz como foco o gênero 
documentário. A cada semana, um 
curta-metragem é exibido antes do 
filme principal, sempre no Espaço 
Cultural. 

O curta Ovos de Dinossauros 
na Sala de Estar, documentário que 
conta a história da alemã Ragnhild 
Borgomanero, de 77 anos, uma ido-
sa que estudou fotografia digital e 
fez cursos de Photoshop e Premiére 
para manter viva a memória de seu 
falecido esposo, Guido, com quem 
reuniu a maior coleção particular de 
fósseis da América Latina. 

Já o filme longa-metragem 
Acácio mostra um pouco da vida do 
etnólogo português Acácio Videira 
que, acompanhado por sua esposa, 
Maria da Conceição, mudou-se para 
o Brasil após 30 anos vivendo em 

Angola. Na bagagem, ele traz um 
extenso registro material da vida 
dos povos angolanos e dos colonos 
portugueses. Entrelaçando lembran-
ças, imagens e relatos pessoais, o fil-
me empreende uma jornada afetiva 
ao passado do casal, ao mesmo tem-
po em que reconstitui os laços histó-
ricos e políticos dos três países em 
que viveram. 

Projeto
O Ver Brasil é uma realização da 

Fundação Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc), Associação Brasileira de 
Documentaristas da Paraíba (ABD
-PB), Tintin Cineclube e conta com 
apoio do Conselho Nacional de Ci-
neclubes (CNC), Cine Mais Cultura 
e Governo Federal. 

O objetivo é exibir filmes que, 
em sua maioria, ficam fora do cir-
cuito comercial dos cinemais, pos-
sibilitando o acesso do público ao 
trabalhos dos diretores e atores bra-
sileiros. Com isso, espera-se criar o 
hábito nos brasileiros de apreciarem 
sua própria produção cinemato-
gráfica. O Projeto é reflexo de uma 
iniciativa do Ministério da Cultura 

que vem sendo difundido em vários 
Estados. A primeira etapa paraiba-
na aconteceu de 24 de março a 26 de 
maio.

Nessa segunda etapa, que teve 
início no último dia 14 e se estende 
até 19 de agosto, traz uma série de 
atrações, sempre nos finais de sema-
na de cada mês. A programação das 
próximas semanas traz os filmes A 
Poeira e o Vento, de Marcos Pimen-
tel, e A Falta que me Faz, de Marília 
Rocha, nos dias 28 e 29 deste mês, 
Praça Walt Disney, de Renata Pinhei-
ro e Sérgio Oliveira, Avenida Brasília 
Formosa, de Gabriel Mascaro, em 4 

e 5 de agosto, Véio, de Adelina Pon-
tual, e Terra Deu, Terra Come, de Ro-
drigo, nos dias 11 e 12 de agosto). Fi-
nalizando a temporada, entram em 
cartaz Flash Happy Society, de Guto 
Parente e “Pacific”, de Marcelo Pe-
droso (18 e 19 de agosto).

SErViçO

Projeto “Ver Brasil - Documentário”
Dia: Hoje (21/7) e amanhã (22/7)
Hora: 19h
Local: Espaço Cine Digital da Funesc
Entrada: Gratuita

O longa-metragem Acácio, de Marília Rocha, é um dos filmes que serão exibidos no Espaço Cine Digital
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Prouni vai ter mais 
560 mil bolsas de 
estudo em 15 anos
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Anatel espera melhores serviços em seis meses
Gilberto Costa
Da Agência Brasil

Foto: Divulgação

O superintendente de 
Serviços Privados da Agência 
Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel), Bruno Ramos, 
avalia que em seis meses os 
usuários de telefone celular 
já perceberão melhoria nos 
serviços de voz e dados.

Apesar da expectativa, 
Bruno Ramos informou que 
“não temos prazo” para sus-
pender a medida cautelar 
determinada pela agência 
reguladora que proibiu tem-
porariamente as operadoras 
TIM, Oi e Claro de vender no-
vos chips e modems em vá-
rios estados a partir da pró-
xima segunda-feira, dia 23.

As operadoras têm que 
apresentar à Anatel um plane-
jamento detalhado informan-
do investimentos, aquisição 
de equipamentos, instalação 
de infraesturura e melhoria 
no atendimento ao usuário 
(call center).

O plano deverá conter 
indicadores e metas quanto 
à melhoria na prestação dos 
serviços, como, por exemplo, 
funcionamento da rede, qua-
lidade das transmissões e re-
dução das reclamações dos 
clientes. O superintendente 
afirmou que os planos das 
empresas terão publicidade 
e transparência para a popu-
lação.

Sete executivos da Oi 
reuniram-se na manhã de 
ontem com a direção da Ana-
tel. Segundo o superinten-
dente, “a reunião foi boa e a 
empresa mostrou empenho 
e foi proativa”. Apesar dessa 
avaliação, Bruno Ramos con-
sidera que a Oi, TIM e nem a 
Claro apresentaram de fato 
um plano de melhoria dos 
serviços. Ele espera que isso 
ocorra a partir da próxima 
semana quando as áreas de 
engenharia das telefônicas 
se reunirão com a Anatel. Há 
previsão de reuniões com as 
três operadoras e também 
com a Vivo, que não teve as 
vendas suspensas, para a 
próxima semana.

Após a reunião, André 
Borges, diretor de regulação 
e estratégia da Oi, disse que 
a empresa irá se manifestar 
por meio de nota.

Proposta 
A empresa de telefonia 

TIM deverá entregar uma 
proposta preliminar para 
solucionar os problemas nos 
serviços da empresa na pró-
xima segunda-feira.

A TIM se reuniu com 
a Anatel na noite da última 
quinta-feira (19). Na reunião 
foram discutidas as premis-
sas exigidas pela agência re-
guladora e que devem cons-
tar no plano de melhoria de 
qualidades. A agência regu-
ladora suspendeu, a partir de 
segunda-feira (23), a comer-
cialização de linhas de telefo-
nia celular e internet da ope-
radora TIM para 19 unidades 
da Federação.

Entre as reclamações 

contra a TIM estão a manu-
tenção da chamada, taxa de 
velocidade média, e resolu-
ção de problemas nos call 
centers. O último ítem, segun-
do Bruno Ramos, tem várias 
queixas, já que os usuários 
necessitam ligar várias vezes 
até conseguir ter o problema 
resolvido. O superintendente 
destacou ainda que a opera-
dora aumentou a oferta de 

serviços, mas não manteve a 
qualidade.

“A questão básica da 
entrega (de serviços) é que 
precisa ter rede, para supor-
tar o aumento de tráfego. O 
aumento do tráfego neces-
sita de investimentos. A TIM 
necessita melhorar os equi-
pamentos, as antenas, a capa-
cidade de transmissão. A TIM 
cresceu muito. O tráfego em 

interurbano e a instalação de 
equipamentos de longa dis-
tância são coisas demoradas, 
e é isso que a gente vai cobrar 
da operadora”, disse Ramos.

Para atestar a qualidade 
das mudanças propostas, a 
Anatel vai fiscalizar mensal-
mente a efetividade dos servi-
ços. “Vamos colocar pontos de 
controle e verificar se está sen-
do cumprido e a partir desse 

momento passamos para ou-
tro estágio de exigência”.

Ramos ressaltou que as 
operadoras são responsáveis 
por todos os postos de venda. 
Isso significa que mesmo as 
vendas em bancos de revis-
tas ou supermercados são de 
responsabilidades das em-
presas. Caso ocorra alguma 
venda a partir da próxima 
segunda-feira, as operadoras 

de telefonia móvel serão pu-
nidas.

“A habilitação é feita na 
base de dados da empre-
sa que tem total controle 
da base de dados. Ela sabe 
exatamente se vai habilitar 
ou não. Se ela habilitar a 
partir de segunda-feira mo-
difica essa base de dados, a 
Anatel saberá e notificará a 
empresa”.

A reunião realizada 
ontem foi a terceira após 
a agência reguladora ter 
determinado a suspen-
são da venda de novos 
chips e modems de três 
operadoras a partir da 
próxima segunda-feira 
(23), entre elas a Oi, proi-
bida de fazer as vendas 
em cinco estados.

Na próxima segun-
da-feira, estão progra-
madas (sem horário de-

Agência prevê realização de reuniões diárias 
com as operadoras para resolver problemas

ACOMPANHAMENTO

finido) reuniões com a TIM 
e com a Claro, que também 
foram alvo da suspensão. 

Além das três opera-
doras, a Anatel promete 
reunir-se com outras em-
presas que estão cumprin-
do medidas cautelares, 
no caso a Vivo, CTBC (que 
opera no norte de São Pau-
lo e em Minas Gerais) e a 
Sercomtel (que opera no 
Paraná).

A Anatel informa não 

ter sido notificada, até o 
momento, de qualquer pe-
dido de mandado de segu-
rança contra a suspensão 
aplicada à TIM. A operado-
ra anunciou que pretende 
recorrer à Justiça para man-
ter as vendas em 18 estados 
e no Distrito Federal.

As suspensões estipula-
das pela Anatel se aplicam 
apenas à venda de novos 
chips e modem. Os apare-
lhos e linhas antigos conti-

nuam funcionando normal-
mente. Em caso de falhas e 
problemas com os serviços, 
o consumidor deve procurar 
a operadora, a Anatel e o 
Procon estadual ou munici-
pal.

A Anatel suspendeu as 
vendas por causa da bai-
xa qualidade dos serviços 
prestados pelas empresas 
em vários estados, que vem 
gerando grande volume de 
queixas dos clientes. As ope-

radoras reclamam de di-
ficuldades para ampliar 
e melhorar a qualidade 
dos serviços, entre elas 
a burocracia imposta 
pelas prefeituras e a re-
sistência dos moradores 
das cidades para insta-
lação de novas antenas. 
Cada tipo de serviço em 
operação, 2G (segunda 
geração) e 3G, exige 
uma antena diferente, 
conforme o setor.

A expectativa da agência reguladora é de que num prazo de seis meses os usuários de telefone celular já perceberão melhoria nos serviços de dados e voz
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MEC criará carreira
para professores 

Avaliação 
internacional

Oportunidade 
para detentos

O jornalista britânico Phil Baty, 
editor da Times Higher Education 
(THE), revista dedicada à classifi-
cação de universidades, defendeu o 
sistema usado pela publicação para 
avaliar instituições de educação 
superior em diversos países. Ele 
também convidou as instituições 
brasileiras de ensino a trabalhar 
em conjunto com a revista na con-
strução de um sistema de avaliação 
mais justo para o ensino superior no 
Brasil. Todos os anos, a THE divulga a 
classificação das 100 melhores uni-
versidades do planeta, em parceria 
com a companhia Thomson Reuters. 

Baty chegou veio à Brasília na 
terça-feira passada a convite do Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep), para fazer palestra 
no Ministério da Educação. Baty disse 
que o sistema de avaliação pode influ-
enciar a vida das universidades para 
melhor, com atuação em diferentes 
áreas. No caso das próprias institu-
ições, ele observou que os rankings 
servem como selo de qualidade formal 
nos países onde inexistem medidas 
de avaliação.

As secretarias de Educação e 
de Justiça do Espírito Santo atuam 
em parceria na oferta de educação de 
jovens e adultos em unidades prisio-
nais do estado. O objetivo é garantir 
o direito constitucional de acesso 
dos privados de liberdade ao ensino 
com qualidade e contribuir para o 
processo de reinserção desses ci-
dadãos na sociedade.

Em todo o estado, mais de 20% 
das pessoas privadas de liberdade 
assistem a aulas no próprio espaço 
prisional. Para a gerente de educação, 
juventude e diversidade da Secretaria 
de Educação, Maria do Carmo Starling 
de Oliveira, a oferta de educação de 
jovens e adultos visa a garantir, no 
espaço escolar dos presídios, a efetiva 
participação dos internos no processo 
de construção de conhecimento. “A 
ressocialização abre oportunidades e 
oferece cidadania a jovens e adultos 
privados de liberdade”, ressalta a pro-
fessora, graduada em pedagogia, com 
pós-graduação em educação. As aulas 
de educação de jovens e adultos nos 
presídios são ministradas por profes-
sores contratados pela secretária.

O Ministério da Educação (MEC) 
e o Conselho Nacional das Instituições 
da Rede Federal de Educação Profis-
sional, Científica e Tecnológica (Conif ) 
vão formar um grupo de trabalho 
para formular uma nova proposta de 
ascensão para a carreira dos profes-
sores dos institutos federais. A cate-
goria está em greve há um mês, junto 
com os professores das universidades 
federais.

De acordo com o ministro 
Aloizio Mercadante, que se reuniu 
semana passada com os reitores 
dos institutos federais, os docentes 
dessas instituições têm um perfil de 
formação diferenciado. Ao contrário 
do corpo docente das universidades 
federais, em que pelo menos dois 
terços têm doutorado, nos institutos 
os profissionais têm uma formação 
mais técnica. Por isso o grupo de 
trabalho vai definir quais serão os 
critérios para progressão na carreira 
que não levem em conta apenas os 
títulos. “Uma parcela importante do 
corpo docente dos institutos tem 
especialização ou um profundo con-
hecimento tecnológico não associado 
à titulação”, disse o ministro. 

A Lei nº 12.688/2012, 
que permite que as institui-
ções de Ensino Superior par-
ticulares convertam em até 
90% as dívidas tributárias fe-
derais em bolsas de estudo do 
Programa Universidade para 
Todos (Prouni) vai ampliar o 
acesso de estudantes ao ensi-
no superior e, ao mesmo tem-
po, a recuperação de créditos 
tributários.

As novas regras foram 
publicadas no Diário Oficial da 
União da última quinta-feira 
e instituem o Programa de 
Estímulo à Reestruturação e 
ao Fortalecimento das Insti-
tuições de Ensino Superior 
(Proies), que oferecerá con-
dições para dar continuidade 
às atividades de entidades 
mantenedoras, para que não 
haja diminuição do número 
de matrículas e sejam recupe-
rados os créditos tributários 
da União - que propõe a troca 
de R$ 15 bilhões em dívidas 
por, cerca de, 560 mil bolsas de 
estudo a serem oferecidas nos 
próximos 15 anos.

Podem participar do 
Proies as instituições de ensi-
no que estejam em grave situ-
ação econômico-financeira, ou 
seja, aquelas que até o último 
31 de maio apresentavam dí-
vida tributária vencida que 
alcançasse, pelo menos, R$ 
1.500 por aluno matriculado. 

A moratória das dívidas - 
que se concentram em débitos 
do imposto de renda, INSS e 
cota patronal, não pagas du-
rante anos -, será concedida 
por um período de um ano, 
para viabilizar a superação da 

Prouni terá mais de 560 mil bolsas
 AcEsso Ao Ensino supErior

conversão débito tributário 
por instituições ampliará 
vagas para estudantes

crise econômico-financeira da 
mantenedora da IES, a fim de 
permitir a manutenção de suas 
atividades. 

As instituições com fins 
lucrativos controladas por pes-
soas jurídicas ou físicas não 
sediadas ou não residentes no 
Brasil não podem participar.

Para participar do pro-
grama, as instituições deverão 
apresentar um plano de recu-
peração tributária, a relação 
de bens que garantirão o refi-
nanciamento das dívidas - que 
poderão ser pagas em 180 
parcelas mensais -, e compro-
var periodicamente sua capa-
cidade de autofinanciamento e 
melhoria da gestão. Também é 
pré-requisito manter bons in-
dicadores de qualidade do en-
sino nas avaliações aplicadas 
pelo Ministério da Educação 
(MEC). Caso seja aprovado o 
pedido de inclusão no progra-
ma, a instituição de ensino de-
verá ofertar as bolsas integrais 
em sistema eletrônico de infor-
mações, mantido pelo ministé-
rio, a cada semestre do período 
de parcelamento.

As instituições que ade-
rirem ao programa necessita-
rão de autorização prévia do 
MEC para criar, expandir, mo-
dificar e extinguir cursos e, 
ampliar ou diminuir a oferta 
de vagas. O ministério deverá 
fazer, ainda, auditorias perió-
dicas nas instituições, para 
verificar o cumprimento dos 
padrões de ensino exigidos e 
relatar à Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional os casos 
que devem implicar a revoga-
ção da moratória. As univer-
sidades particulares poderão 
requerer a adesão ao sistema 
até o dia 31 de dezembro de 
2012, por intermédio de suas 
mantenedoras.

Brasília – Apenas 35% 
das pessoas com Ensino 
Médio completo podem 
ser consideradas plena-
mente alfabetizadas e 
38% dos brasileiros com 
formação superior têm ní-
vel insuficiente em leitura 
e escrita. É o que apontam 
os resultados do Indicador 
do Alfabetismo Funcional 
(Inaf) 2011-2012, pesquisa 
produzida pelo Instituto 
Paulo Montenegro e a or-
ganização não governa-
mental Ação Educativa.

A pesquisa avalia, de 
forma amostral, por meio 
de entrevistas e um teste 
cognitivo, a capacidade 
de leitura e compreensão 
de textos e outras tarefas 
básicas que dependem do 
domínio da leitura e escri-
ta. A partir dos resultados, 
a população é dividida em 
quatro grupos: analfabe-
tos, alfabetizados em nível 
rudimentar, alfabetizados 
em nível básico e plena-
mente alfabetizados.

Os resultados da úl-
tima edição do Inaf mos-
tram que apenas 26% 
da população podem ser 
consideradas plenamen-
te alfabetizadas – mesmo 

patamar verificado em 
2001, quando o indicador 
foi calculado pela primeira 
vez. Os chamados analfa-
betos funcionais represen-
tam 27% e a maior parte 
(47%) da população apre-
senta um nível de alfabeti-
zação básico.

“Os resultados evi-
denciam que o Brasil já 
avançou, principalmente 
nos níveis iniciais do alfa-
betismo, mas não conse-
guiu progressos visíveis no 
alcance do pleno domínio 
de habilidades que são 
hoje condição imprescin-
dível para a inserção ple-
na na sociedade letrada”, 
aponta o relatório do Inaf 
2011-2012.

O estudo também in-
dica que há uma relação 
entre o nível de alfabetiza-
ção e a renda das famílias: 
à medida que a renda cres-
ce, a proporção de alfabe-
tizados em nível rudimen-
tar diminui. Na população 
com renda familiar supe-
rior a cinco salários míni-
mos, 52% são considerados 
plenamente alfabetizados. 
Na outra ponta, entre as 
famílias que recebem até 
um salário por mês, apenas 
8% atingem o nível pleno 
de alfabetização.

De acordo com o estu-
do, a chegada dos mais po-

38% tem nível insuficiente de leitura e escrita
nO brAsil

Amanda Cieglinski
Da Agência Brasil

Analfabetos: 
Não conseguem realizar nem mesmo tarefas simples que envolvem a leitura de palavras e frases ainda que uma parcela 
destes consiga ler números familiares.

Alfabetizados em nível rudimentar: 
Localizam uma informação explícita em textos curtos, leem e escrevem números usuais e realizam operações simples, 
como manusear dinheiro para o pagamento de pequenas quantias.

Alfabetizados em nível básico: 
Leem e compreendem textos de média extensão, localizam informações mesmo com pequenas inferências, leem núme-
ros na casa dos milhões, resolvem problemas envolvendo uma sequência simples de operações e têm noção de propor-
cionalidade. 

Alfabetizados em nível pleno: 
Leem textos mais longos, analisam e relacionam suas partes, comparam e avaliam informações, distinguem fato de 
opinião, realizam inferências e sínteses. Resolvem problemas que exigem maior planejamento e controle, envolvendo 
percentuais, proporções e cálculo de área, além de interpretar tabelas, mapas e gráficos.

Veja os 4 níveis de alfabetização identificados

bres ao sistema de ensino 
não foi acompanhada dos 
devidos investimentos para 
garantir as condições ade-
quadas de aprendizagem. 
Com isso, apesar da escola-
ridade média do brasileiro 
ter melhorado nos últimos 
anos, a inclusão no sistema 
de ensino não representou 
melhora significativa nos 
níveis gerais de alfabetiza-
ção da população.

“O esforço despendi-
do pelos governos e tam-

bém pela população de se 
manter por mais tempo 
na escola básica e buscar o 
ensino superior não resul-
ta nos ganhos de aprendi-
zagem esperados. Novos 
estratos sociais chegam 
às etapas educacionais 
mais elevadas, mas pro-
vavelmente não gozam 
de condições adequadas 
para alcançarem os níveis 
mais altos de alfabetis-
mo, que eram garantidos 
quando esse nível de en-

sino era mais elitizado. A 
busca de uma nova qua-
lidade para a educação 
escolar em especial nos 
sistemas públicos de ensi-
no deve ser concomitante 
ao esforço de ampliação 
de escala no atendimento 
para que a escola garanta 
efetivamente o direito à 
aprendizagem ”, resume 
o relatório. A pesquisa 
envolveu 2 mil pessoas, de 
15 a 64 anos, em todas as 
regiões do país.

Programa dá isenção de imposto
O Programa Universida-

de para Todos concede bolsas 
de estudo integrais e parciais 
em cursos de graduação e se-
quenciais de formação especí-
fica, em instituições privadas 
de educação superior. Criado 
em 2004, o programa, oferece, 
em contrapartida, a isenção de 

alguns tributos às instituições 
de ensino que fizerem a ade-
são.

O Prouni é dirigido aos 
estudantes egressos do ensino 
médio da rede pública ou da 
rede particular na condição de 
bolsistas integrais, com renda 
máxima de três salários míni-

mos por pessoa da família. Os 
candidatos são selecionados 
pelas notas obtidas no Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) conjugando-se, desse 
modo, inclusão à qualidade 
e mérito dos estudantes com 
melhores desempenhos aca-
dêmicos.
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Luta do quilombola
Frente lança campanha em agosto no país

Ilustração

No Brasil, há a existência 
de cerca de 2 mil qui-
lombolas, mas muitas 
comunidades não es-
tão registradas, segundo 

disse a cientista social Junia Qui-
roga, da Secretaria de Avaliação e 
Gestão da Informação do Ministério 
do Desenvolvimento Social. Uma 
das características fundamentais 
de um quilombo é a posse coleti-
va da terra. As comunidades foram 
criadas no passado por escravos 
negros rebelados, que fugiam para 
o interior, onde formavam grupos 
que até hoje sobrevivem, manten-
do os laços culturais e afetivos en-
tre seus moradores.

Para denunciar a violência 
contra comunidades remanescen-
tes de quilombos em todo o Brasil, 
a Frente Nacional em Defesa dos 
Territórios Quilombolas, formada 
em junho passado, lançará campa-
nha que tem como principal dia de 
mobilização o 1º de agosto, quan-
do está marcado o despejo dos mo-
radores de Rio dos Macacos, comu-
nidade localizada na Base Naval de 
Aratu. 

 A Frente Nacional em Defe-
sa dos Territórios Quilombolas 
conta com representantes em dez 
estados, entre líderes das comu-
nidades e de movimentos sociais, 

Rio de Janeiro – Uma pesquisa de 
campo coordenada pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social (MDS) ma-
peou 173 comunidades quilombolas 
do país, com objetivo de verificar a si-
tuação em cada uma delas e de medir 
o desenvolvimento de 5 mil crianças 
até 5 anos de idade. O último levan-
tamento ocorreu em 2006, em 60 
quilombos, e mostrou que quase 50% 
das crianças estavam em risco de dé-
ficit nutricional, com 15% delas apre-
sentando retardo de crescimento.

Conforme a Secretaria de Po-
líticas de Promoção da Igualdade 
Racial (Seppir), o estudo mostrou 
dados inéditos sobre 11 mil famílias 
que vivem nessas comunidades em 
todas as regiões do país. A pesquisa 
foi desenvolvida por técnicos da Uni-
versidade Federal Fluminense (UFF), 
que passam nas casas entrevistando 
e contando os moradores. As visitas 

ocorreram nas regiões Sul, Sudeste, 
Nordeste, Centro-Oeste e o Norte. O 
levantamento abrangeu 55 municí-
pios em 14 estados.

“A pesquisa pretendeu atualizar 
o quadro de segurança alimentar de 
que a gente dispõe nas comunidades 
quilombolas. Na pesquisa realizada 
em 2006, identificamos que as crian-
ças quilombolas estavam muito pio-
res em relação à média nacional em 
termos de nutrição. Em peso e altura, 
as quilombolas apresentavam déficit 
nutricional na comparação com ou-
tras crianças”, disse Junia Quiroga.

Junia ressaltou que a realização 
da pesquisa ganha importância por 
se inserir no programa de combate 
à miséria que será lançado pelo Go-
verno Federal, revelando a situação 
de comunidades isoladas, a maioria 
no interior do país. Os pesquisado-
res usaram tecnologia moderna para 
apontar com exatidão onde estão os 
problemas através de georreferen-
ciamento.

Censo mapeia quilombolas
Vladimir Platonow
Da Agência Brasil

Na Paraíba existem deze-
nas de comunidades quilombo-
las, a exemplo de Gurugi que 
está próxima a outras duas, a 
de Ipiranga e Mituaçu, no mu-
nicípio de Conde, estas últimas 
aguardam a regularização de 
suas terras. Elas preservam vá-
rias tradições quilombolas.

Em Ipiranga, o grupo Novo 
Quilombo canta e dança o co-
co-de-roda, mantendo a he-
rança dos ancestrais, que feste-
javam ao som da zabumba, do 
ganzá e do caixa. “Nós temos 
28 pessoas no grupo, entre jo-
vens e adultos, que cantam e 
dançam”, explica dona Lenira, 
64 anos, uma das integrantes. 
“Por causa das crianças, nós 
montamos um grupo chamado 
Quilombinhos, para essa tradi-
ção não morrer”, revela ela.

A comunidade de Mituaçu 
também carrega as raízes qui-
lombolas no sangue. Tem um 
grupo formado por meninas 
entre 11 e 14 anos, que dan-
çam a lapinha, representação 
folclórica ligada às festas na-
talinas. “Os ensaios começam 
sempre em setembro e as apre-
sentações vão até janeiro”, 
conta Kamila Alves da Paixão, 
de 13 anos, uma das 11 inte-
grantes do pastoril.

Apesar de recente para a 
maioria dos habitantes de Gu-
rugi, a ideia da comunidade ser 
um quilombo não parece estra-
nha. As histórias contadas a ge-
rações revelam o que foi con-
firmado por antropólogos há 
aproximadamente dois anos: a 
localidade com cerca de 250 fa-
mílias, no município de Conde, 
distante 25 quilômetros da ca-
pital João Pessoa, foi formada 
por quilombolas de Pernambu-
co, Sergipe e Alagoas, ainda no 
período do Brasil-Império.

Segundo relatos dos qui-

Comunidades vêm conquistando  
os valores históricos na Paraíba

a principal ação da entidade é a 
campanha Rio dos Macacos.

Por causa dos relatos de vio-
lência e intimidações, a ministra 
da Secretaria de Direitos Huma-
nos, Maria do Rosário, que pediu 
ao Ministério da Defesa para im-
pedir o contato da Marinha com 
a comunidade quilombola do Rio 
dos Macacos. Ela aguarda o lau-
do de identificação e delimita-
ção do quilombo para estender 
as ações.

O Programa Brasil Quilombo-
la traça quatro eixos, a exemplo de 
infraestrutura e qualidade de vida, 
inclusão produtiva e desenvolvi-
mento local, direitos e cidadania, 
para resgatar a cidadania das co-
munidades quilombolas, conforme 
informa a ministra da Secretaria 
de Políticas de Promoção da Igual-
dade Racial, Luiza Bairros.

De acordo com a frente, no en-
tanto, não é apenas Rio dos Maca-
cos que está em risco. Quilombolas 
de Minas Gerais denunciam expro-
priação por parte da mineradora 
Vale, ameaças e destruição do pa-
trimônio histórico da comunidade, 
assim como famílias do Maranhão 
relatam investidas de jagunços de 
grandes proprietários de terras 
em três antigos quilombos.

“Lá, o que mais tem é jagunço 

por toda parte por causa da quan-
tidade de ouro e diamante”, conta 
o quilombola José Antônio Ventura, 
da comunidade Família Teodoro de 
Oliveira e Ventura (MG), uma das 
maiores do país. No local, que fica 
na divisa dos municípios mineiros 
Patos de Minas, Serra do Salitre e 
Patrocínio, vivem mais de 3 mil fa-
mílias quilombolas.

No Maranhão, as comunida-
des ameaçadas são Charco, Açude 
e Serrano do Maranhão, localiza-
das na baixada ocidental do Esta-
do. “Já teve assassinato de fazen-
deiro, eu fui ameaçado, já atiraram 
na minha casa”, denuncia o líder 
Almirandir Costa. Ele também rei-
vindica ao Instituto de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra) a emis-

são do título de propriedade das 
terras.

Por meio de nota, a Vale in-
formou que mantém “um bom re-
lacionamento” com a comunidade 
Família Teodoro de Oliveira e de-
senvolve um projeto que prevê a 
instalação no local de um comple-
xo de mineração de fosfato, que é 
matéria-prima de fertilizantes.

A titulação do território ainda é a 
principal luta das milhares de comu-
nidades remanescentes de quilombos 
em todo o Brasil. Das cerca de 2 mil 
comunidades no país, apenas 6% de-
las têm o título de suas terras.

A titulação é importante e vai 
dar segurança às comunidades que 
podem permanecer nessa terra. E é a 
partir desse momento que vão surgin-
do alternativas de geração de renda.

Grande parte dessas comunida-
des já tem acesso à escola e serviço 
de saúde, mas ainda há muita difi-
culdade em garantir a assistência 
básica, atualmente. A garantia ao 
território quilombola está na Consti-
tuição, mas a titulação anda a passos 
muito lentos.

O Decreto 4.887 de 2003 asse-
gura o direito à terra às comunidades 
que se autoidentificarem. Depois que 
a terra for reconhecida pela Fundação 
Cultural Palmares como um território 
quilombola, a comunidade requer ao 
Incra (Instituto Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agrária) a abertura de 
um processo de regularização fundiá-
ria para pleitear a titulação como um 

território quilombola.  Entre as mui-
tas dificuldades encontradas pelos 
quilombolas, no Brasil, está a disputa 
pela terra com grandes produtores 
rurais. Na verdade, os quilombolas 
estão inseridos nos processos de pro-
dução no Brasil, mas precisam da ter-
ra demarcada para conseguir gerar a 
própria renda.

 O Governo Federal, atualmen-
te, empreende ações de fomento na 
área de saúde, construção de escolas, 
discussão sobre a formação de profes-
sores, inclusão da história dos povos 
africanos e dos afro-brasileiros nos 
currículos escolares.

Atualmente, mais de 25 mil famí-
lias quilombolas são atendidas pelo 
Programa Bolsa Família as quais têm 
prioridade no atendimento pelo Pro-
grama Brasil Sem Miséria.

Apesar de tudo, o Governo Fe-
deral ainda está em um momento de 
identificar a realidade das comunida-
des quilombolas e, a partir disso, arti-
cular vai começar a aprofundar as po-
líticas públicas que possam modificar 
a realidade e garantir uma reparação 
histórica.

Batalha pela posse da terra

lombolas, os conflitos agrários co-
meçaram no século XIX, quando 
as terras da região foram doadas 
pelo imperador Dom Pedro II ao 
Estado da Paraíba, que as arren-
dou a posseiros. Na metade do 
século passado, esses intrusos de-
cidiram vender as terras e expul-
sar os quilombolas que viviam ali, 
iniciando uma batalha que já está 
na terceira geração.

“A história de Gurugi se con-
funde com a disputa por terras, 
quando começaram os confron-
tos entre posseiros e nossos an-
cestrais. Esse clima permanece até 
hoje”, conta Ricardo Monteiro 
dos Santos, 28 anos, morador do 
lugarejo.

Os habitantes de Gurugi re-
ceberam, em novembro de 2006, 
o Certificado de Comunidade 
Quilombola, emitido pela Fun-
dação Cultural Palmares, ligada 
ao Ministério da Cultura (MinC), 
reconhecendo legalmente a área 
como quilombo.

A comunidade quilombola 
de Caiana dos Crioulos, localizada 
no município de Alagoa Grande, 
distante 125 quilômetros de João 
Pessoa, reverencia e preserva a 
cultura dos antepassados através 
do canto e da dança. 

Uma comunidade que vem 
conquistando, dia após dia, o seu 
valor histórico como quilombola. 
A frase pode resumir bem o atu-
al momento na Serra do Talhado, 
localidade do município de Santa 
Luzia, no Sertão paraibano, dis-
tante 270 quilômetros da Capital. 
Desde sua formação, na segunda 
metade do século XIX, o lugarejo 
ainda preserva características de 
um quilombo, evidenciadas na re-
sistência dos seus habitantes e na 
relação com a terra. Dela sai o sus-
tento: seja pela agricultura ou na 
forma de peças de barro, uma tra-
dição local preservada até hoje.

Indícios tão marcantes fize-

ram a comunidade receber, em 
2004, a certidão de auto-reco-
nhecimento, emitida pela Fun-
dação Cultural Palmares, liga-
da ao Ministério da Cultura 
(MinC). A história dos quilom-
bolas foi inclusive tema de um 
documentário, lançado em 
1960, durante o período do 
Cinema Novo.

Segundo relatos dos qui-
lombolas da região, a comu-
nidade da Serra do Talhado 
teria surgido por volta do ano 
de 1880, quando o casal Zé 
Bento e Cecília estabeleceu 
uma família naquelas terras.A 
questão agrária ainda se mos-
tra a maior preocupação dos 
quilombolas.

 Segundo Francisco das 
Chagas, 36 anos, liderança das 
comunidades de Umburani-
nhas e Vinhas, localidades vizi-
nhas do município de Cajazei-
rinhas, a perda das terras dos 
antepassados vem ocorrendo 
por várias gerações. 

Segundo a quilombola 
Francisca Maria da Silva, co-
nhecida por Bidia - uma das 
lideranças da comunidade de 
Lagoa Rasa, no município de 
Catolé do Rocha - a organi-
zação das comunidades em 
busca de políticas públicas é 
fundamental.

Os Ministérios da Saúde, 
da Educação, da Cultura, do 
Meio Ambiente, de Minas e 
Energia, do Desenvolvimento 
Agrário, do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, além 
de órgãos como a Secretaria Es-
pecial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial (Seppir), a 
Fundação Cultural Palmares, o  
Incra e a Fundação Nacional de 
Saúde (Funasa), atuam dire-
tamente nas comunidades ou 
através de convênios com go-
vernos estaduais e municipais. 



Um novo olhar...
A PROFESSORA e poetisa Renilde Cavalcante 

Alves estreia no mundo literário com o lançamento 
do livro “Um novo olhar... Poesias que o cotidiano 
inspirou”, que vem com o selo da Gráfica Imprel.

O lançamento recebe o apoio da Secretaria de 
Cultura e será na próxima terça-feira, às 18h30 na 
Fundação Casa José Américo, no Cabo Branco, com 
apresentação da professora da UEPB, Maria Gorete 
Cavalcanete Pequeno.

FOTO: Goretti Zenaide

Algodão Colorido da Paraiba
MAIS UMA CONQUISTA para o setor têxtil paraibano com 

um selo inédito no Brasil. 
Trata-se da única Indicação Geográfica do Instituto Nacional 

da Propriedade Industrial dada ao Algodão Colorido da Paraíba. 
Isto significa dizer que todas as empresas paraibanas que produ-
zem o algodão, orgânico ou não, poderão usar o selo que valoriza 
mais ainda o produto, fato importante para vendê-lo no Exterior. 

A proposta do selo foi feita em 2010 ao INPI pela Coop-
Natural, cooperativa que trabalha com o algodão agroecológico 
com 29 associados, fabricando peças de vestuário, para casa 
e também reutiliza os rejeitos da matéria prima para fabricar 
brinquedos de pano.

Para quem não sabe, a CoopNatural, presidida por Maysa 
Gadelha, já exportam brinquedos e almofadas da marca Natural 
Fashion de Campina Grande para a Europa.

Diagnóstico
A CLÍNICA  Nova Diagnóstico por Imagem, 

que tem entre seus diretores o médico Giovanni 
Rique, trouxe para a Paraíba um equipamento 
direcionado para os pacientes portadores de 
câncer. Trata-se do Pet-Scan, que é indicado 
para o diagnóstico precoce de vários tipos de 
câncer, assim como o adiamento e a avaliação 
em caso de recorrência da doença.

Gladys e Sebastião Quintans, ela é a aniversariante de hoje

FOTO:Goreti Zenaide

Cantora Giovanna Mi-
randa, economista Maria 
Amália Pinto, executivo 
Almério Ferreira Mar-
ra, ex-deputado Djacy 
Brasileiro, sra. Erotildes 
Bonfim, médicos Tatiana 
de Oliveira Medeiros e 
Marcos Tadeu Pereira, 
agrônomo Manuel Duré, 
estudante Tereza Maria 
de Assis Dantas, em-
presária Gladys Garcia 
Ximenes Quintans.

FOTO: Dalva Rocha
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“A melhor maneira de 
melhorar o padrão de vida 
é melhorar o padrão de 
pensamento”

“O ser humano inventou a 
linguagem para satisfazer 
a sua profunda necessi-
dade de se queixar”

U.S.ANDERSEN LILY TOMLIN

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   Para quem quer melhorar a 
saúde e o corpo, a nutricionista 
Sylvia Lobo, da Prodieta de João 
Pessoa, confirmando o Spa de 
Fér ias  no Summervi l le  Beach 
Resort, na Praia de Muro Alto, em 
Pernambuco.

   A nova turma começa dia 29 
deste mês indo até 5 de agosto, 
com aulas de dança, passeios 
náuticos, karaokê, cardápio per-
sonalizado e ainda massagens da 

Zum Zum Zum
   Os filmes “Ovos de Dinossauros na Sala de Estar” de Rafael Urban, e “Acácio” 
de Marília Rocha, são as atrações deste final de semana no Projeto Ver Brasil. As sessões 
gratuitas acontecem às 19h no Espaço Cine Digital da Funesc.

   O Nosso Canto Bar, na Av. João Câncio em Manaíra, apresenta o grupo 
Sambrasileiro a partir das 17h30.

   Não pude ir mas soube que foi de arromba o coquetel de entrega do 
edifício Rio Mamoré, no bairro do Miramar, com direito a uma chuva de fogos de 
artifícios lançados no top do prédio tido atualmente como o mais alto da Paraíba. 
Não podia ser diferente, em se tratando de José William Montenegro Leal que 
está sempre inovando!

Tereza Neumann Vaz e Graça Meira no restaurante Tererê

Palestra com Glória

O SITE NA CAMA COM LEÓN é quem traz a boa 
nova de que a jornalista e consultora de estilo Glória 
Kalil estará em novembro em João Pessoa para ministrar 
uma palestra.

Glória Kalil esteve em João Pessoa tempos atrás 
trazida pela empresária Tereza Ribeiro, que reuniu meio 
mundo de gente no Paço dos Leões.

Linda como sempre, Mikaela Lacerda Lima comemora amanhã nova idade

Mesa redonda
O CICLO DE DEBATES a ser promovido pela 

Unimed-JP terá presenças confirmadas para a mesa 
redonda do promotor de Defesa dos Direitos do 
Consumidor, Glauberto Bezerra, do desembargador 
Márcio Murilo da Cunha Ramos, da chefe do Núcleo 
da ANS em Pernambuco, Cynthia Beltrão Curado, do 
presidente da Central Nacional da Unimed, Mohamed 
Akl e do assessor jurídico da Unimed do Brasil, José 
Cláudio Ribeiro Oliveira.

O evento será no próximo dia 4 no auditório do 
Unipê, em Água Fria.

Vida de modelo

JÁ ESTÁ DEFINIDO o tema da próxima edição 
do Café com Moda que vai acontecer dia 28, a partir 
das 11h no Coffee Shop São Braz da Livraria Leitura, 
no Manaíra Shopping.

Será “Vida de modelo”, cujo debate será con-
duzido pelo fotógrafo Wellington Jam e a modelo e 
produtora de moda Patrícia dos Anjos. Patríca inclusive 
foi  nossa colega no curso Design de Moda do Unipê.

   A moderna e inovadora marca Aramis, especializada em moda masculina, 
terá franquia em João Pessoa em breves tempos. Depois eu conto!

FOTO: Goretti Zenaide

Erotildes e Hermógenes Bonfim, ela está aniversariando  hoje

Reunião de amigas

O CLUBE AMIGAS PARA SEMPRE tem encontro mar-
cado no próximo dia 30 no Sonho Doce, sob o comando de 
Ezilda Rocha. O evento vai comemorar as aniversariantes 
Socorro Cristovão, Dadá Gadelha, Hosana Rocha, Ana Ta-
vares, Irlanda Benevides, Euza Oliveira, Ivonete Dias, Lúcia 
Bezerra, Luza Teódolo, Marizete Lacerda, Solange Ribeiro 
Coutinho, Jocesilda Molla e Graça Meira.

As doações vão ser de alimentos não perecíveis para   
as crianças com Aids da ONG Atalaia.

Osorno
A BANDA OSORNO,  

que prepara um super show 
para o Dia das Crianças 
em outubro, se apre-
senta hoje no Clube Cabo 
Branco. Com o evento 2o 
Forró Test e Arraiá dos 
Técnicos, juntamente 
com as bandas Primeira 
de Luxo, Forró do Xega e 
Mania do Samba. Amanhã, 
a Osorno estará no Ron-
aldão com o show com a 
cantora Kelly Key.

Batman

EM HOMENAGEM a 
um dos grandes lança-
mentos cinematográficos 
do ano - Batman, o Cava-
leiro das Trevas, o portal 
de entretenimento Fique 
Ligado vai realizar uma 
noite especial na próxima 
quinta-feira, no hall de 
entrada do Box Cinemas, 
no Manaíra Shopping. 
Com sessão de desenhos 
e sorteio de brindes.



O Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran) 
divulgou, ontem, o segun-
do listão com os nomes de 
1.766  novos selecionados 
para o Programa de Habilita-
ção Social, que disponibiliza 
a Carteira Nacional de Habi-
litação (CNH) de graça para 
candidatos carentes. A lista 
está disponível no endereço 
eletrônico www.habilitacao-
social.pb.gov.br, e ainda traz 
informações sobre o dia e o 
local para apresentação da 
documentação em 14 regiões 
geoadministrativas.

Já os nomes dos 1.234 
candidatos que tiveram as 
inscrições confirmadas, após 
a apresentação dos docu-
mentos, constam em outra 
lista também disponível no 
site. Esses devem observar 
dia e local para 
darem início 
ao processo de 
aquisição ou 
classificação 
da CNH.

As 1.766 
vagas anun-
ciadas agora 
surgiram com 
a não confir-
mação das ins-
crições online, 
encerradas no 
último dia 22 
de junho.

De acordo 
com as regras do programa, 
os 3 mil candidatos selecio-
nados, com base nas infor-
mações prestadas no ato da 
inscrição online,  tiveram 
que apresentar documentos 
comprovando a veracidade 
dos dados fornecidos. As 
principais causas da des-
classificação foram o não 
comparecimento para con-
firmação da inscrição (1.386 
candidatos), documentação 
não comprovada, declaração 
de dependentes acima do 
número real e renda familiar 
declarada acima do limite de 

um salário mínimo e meio 
estabelecido pelo programa.

A Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Huma-
no (Sedh) avaliou os docu-
mentos apresentados nas 14 
regiões geoadministrativas 
que abrangem os 223 muni-
cípios paraibanos.

Os candidatos selecio-
nados, que não comparece-
ram ou não apresentaram a 
documentação comprovan-
do as informações prestadas 
durante a inscrição online, 
foram eliminados e estão 
sendo substituídos pelos 
que estavam no cadastro de 
reserva.

O Detran explica que 
não haverá  abertura de 
novas inscrições. Conside-
rando que foram inscritos 
108.730 candidatos para as 
3 mil vagas oferecidas pelo 
Programa de Habilitação So-
cial, em 2012.

Na fase de apresenta-
ção da documentação, os 3 

mil candi-
datos sele-
c i o n a d o s , 
inicialmen-
te, foram 
a t e n d i d o s 
em locais 
informados 
na lista com 
o resultado 
da primeira 
fase.

Em João 
Pessoa, a 
apresenta -
ção dos do-
c u m e n t o s 

aconteceu no Centro Social 
Urbano de Mandacaru, no 
Centro Social Urbano do 
Rangel e no Programa Cida-
dão do Varadouro.

Nas demais regiões 
geoadministrativas, os se-
lecionados foram atendidos 
nas Ciretrans, Sines e Cen-
tros Sociais Urbanos indi-
cados a cada candidato na 
própria lista.

Estes locais serão man-
tidos para atendimento aos 
1.766 novos convocados 
agora no segundo listão, na 
próxima semana.

Convocados deverão 
apresentar documentos  
na próxima semana
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Detran convoca 1.766 candidatos
HABILITAÇÃO SOCIAL

Comerciantes instalados 
em avenida da Capital 
registram boas vendas
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Nova passarela sai em 30 dias
BR-101

O Departamento Na-
cional de Infraestrutura e 
Transporte (Dnit), Regio-
nal Paraíba, garantiu on-
tem que nos próximos 30 
dias estará construindo, de 
forma improvisada, uma 
passarela metálica na altu-
ra do km 98 da BR-101, na 
Pousada do Conde, estra-
da que liga João Pessoa a 
Recife(PB) para evitar que 
pedestres fiquem atraves-
sando a rodovia, correndo 
o risco de serem aciden-
tados devido ao fluxo de 
veículos. A iniciativa, de 
acordo com o superinten-
dente Gustavo Adolfo Sá é 
devido ao grave acidente 
registrado no início da 
noite da última quinta-fei-
ra, quando um caminhão 
do tipo caçamba derrubou 
a passarela de concreto 

construída há vários anos, 
provocando o desmorona-
mento da via exclusiva.

“Esta passarela me-
tálica a ser construída será 
um paliativo e ficará insta-
lada no local até que pos-
samos construir a de con-
creto, que deverá durar de 
quatro a seis meses”, afir-
mou o superintendente. 
Ele disse ainda que a Em-
presa Fronteira, situada 
no município de Pedras 
de Fogo, proprietária do 
caminhão caçamba que 
provocou o desmorona-
mento da passarela, será 
penalizada judicialmente.

“Terá que pagar os pre-
juízos. Já acionamos nossa 
Assessoria Jurídica e, nos 
próximos dias, uma ação 
judicial será movida con-
tra a empresa. Calculamos 
em torno de R$ 1 milhão o 
valor que os responsáveis 
pela destruição terão que 

ressarcir aos cofres públi-
cos do Departamento Na-
cional de Infraestrutura e 
Transportes”, assegurou 
Gustavo.

O superintendente 
do Dnit-PB classificou de 
irresponsável e falta de 
profissionalismo o moto-
rista da empresa Fron-
teira, responsável pela 
derrubada da passarela 
da via exclusiva de pedes-
tre. “Temos informações e 
provas testemunhas que 
o motorista foi avisado de 
que a caçamba do camin-
hão estava para cima. Ele 
ignorou as pessoas e colid-
iu com a estrutura da pas-
sarela”, afirmou Gustavo.

Um funcionário da 
Empresa Fronteira, que 
pediu para não se identifi-
car e que esteve ontem de 
manhã no local onde ocor-
reu o acidente afirmou 
que uma falha mecânica 

motivou o ocorrido. “O 
caminhão tem uma trava 
que não abre em movi-
mento. Foi simplesmente 
uma fatalidade. Um pro-
blema mecânico que le-
vantou a carroceria da 
caçamba”, disse ele.

Com o acidente re-
gistrado às 18h da sexta-
feira, o trânsito ficou in-
terditado nas duas vias até 
as 4h de ontem. O tráfego 
de carros e de pedestre 
foi feito pelas vias laterais 
sob o controle de polici-
ais rodoviários federais. 
A derrubada da passarela 
vitimou duas pessoas, que 
tiveram ferimentos leves 
e foram socorridas para o 
Hospital de Emergência e 
Trauma da Capital. A dupla 
estava trafegando pela BR-
101 em uma motocicleta, 
quando perdeu o controle 
do veículo nas mediações 
do desmoronamento. 

Apesar de não ter em 
suas estatísticas registros de 
acidentes motivados por falta 
de visualização nas rodovias 
federais que cortam o Estado 
devido ao mato, o Departa-
mento Nacional de Infraes-
trutura e Transportes (Dnit), 
secional Paraíba, está reali-
zando nas estradas o serviço 
de capinagem no sentido de 
evitar que motoristas sejam 
vítimas de desastres. No Esta-
do são 10 roçadeiras em ativi-
dades e, na Capital, duas delas 
passaram o dia de ontem reti-
rando o mato que circundam 
os meios-fios das BR´s.

Este serviço, de acordo 
com o superintendente re-
gional do Dnit, na Paraíba, 
Gustavo Adolfo Andrade de 
Sá vem sendo feito indis-
cutivelmente a cada três me-
ses, antecipando este serviço 
quando do período chuvoso, 
momento em que as rami-
ficações crescem de forma 

demasiada. “O Dnit-PB tem 
se pautado nas estradas, en-
tre tantas as providências, 
ao serviço de capinagem do 
mato que fica às margens da 
rodovia, principalmente ao 
lado dos meios-fios. Isto tem 
evitado acidentes, garantin-
do assim uma melhor visi-
bilidade para o motorista”, 
afirmou.

Os contornos são os lo-
cais onde os motoristas mais 
reclamam pela altura do ma-
tagal e até mesmo devido al-
guns entu-lhos que dificultam 
a visibilidade dos condutores. 
“Por várias vezes me livrei 
de acidentes. O problema é 
que o mato grande nos con-
tornos dificulta nossa visão 
e, se a pessoa não tiver cui-
dado, pode causar um grave 
acidente, principalmente em 
horários de muita movimen-
tação nas rodovias”, afirmou 
o caminhoneiro Antônio Elias 
Diniz, que costuma estacionar 

ROdOvIAS fedeRAIS

Dnit realiza serviço de capinagem
O Habilitação Social 

reservou 50% das vagas 
(1.500) para inscritos 
no Cadastro Único do 
Programa Bolsa Família. 
As demais vagas foram 
distribuídas da seguinte 
forma: 15% (450) para 
pessoas com renda fami-
liar igual dou inferior a 
1,5 salário mínimo que 
comprovem nunca haver 
tido experiência formal 
junto ao mercado de tra-
balho ou que estejam de-
sempregadas há mais de 
1 ano. 

20%  (600) para alu-
nos matriculados na rede 
pública de ensino nos 
programas Pró-Jovem 
e Brasil Alfabetizado; 
10% (300)  para pesso-
as egressas e liberadas 
do sistema penitenciário, 
bem como aqueles que 

tenham cumprido me-
dida socioeducativa de 
internação, nos termos 
do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, de acor-
do com requisitos esta-
belecidos pela portaria 
da superintendência do 
Detran e 5% (150) para 
beneficiários do Progra-
ma de Aquisição de Ali-
mentos ( PAA), inclusive  
pequenos agricultores, 
assim como beneficiários 
de outros programas so-
ciais.

O superintende Ro-
drigo Carvalho adiantou 
que, “enquanto os 3 mil 
candidatos não confir-
marem as inscrições, o 
programa vai convocar 
os  nomes do cadastro 
reserva indicados pela 
ordem de classificação 
gerada pelo programa”.

Convocação segue 
o cadastro reserva

As novas 
vagas surgiram 
com a não 
confirmação 
das inscrições 
online feitas 
pelos 
candidatos

o veículo no Posto de Combus-
tível Pichilau, na Gauchinha, às 
margens da BR-101 Sul.

“Não deixamos o capim 
às margens das rodovias pas-
sarem de um metro. Entre três 
a quatro meses, constante-
mente, estamos fazendo o 
serviço de capinagem nas 
estradas”, garantiu o superin-
tendente regional do Dnit-PB, 
lembrando que os motoristas 
e a população de uma forma 

geral também podem colabo-
rar com o órgão. “Quando al-
guém achar que o mato está 
alto pode nos comunicar. Te-
mos equipes disponíveis para 
este serviço”, alegou.

Trechos da BR-101 Sul, re-
cebeu ontem os trabalhadores 
contratados pelo Dnit-PB para 
os serviços de capinagem. A 
ação foi elogiada por alguns 
motoristas que trafegavam on-
tem pela rodovia. (ML)

Para a travessia dos pedestres, o Dnit construirá uma passarela metálica até a instalação de outra de concreto no local

FOTOS: Evandro Pereira

10 máquinas roçadeiras estão sendo utilizadas no serviço

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com



Comerciantes instalados em avenida
têm bom faturamento nas vendas
José Alves
zavieira2@gmail.com

Prefeitura afirmou que o  
comércio no local contraria o 
Código de Postura da cidade

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 21 de julho de 2012

Os comerciantes infor-
mais que vendem acessórios 
para carros e até cofres conti-
nuam faturando bem na Ave-
nida Getúlio Vargas, uma das 
principais do Centro de João 
Pessoa. De segunda a sábado, 
eles estacionam seus carros 
que se transformam em ver-
dadeiras “lojas”, e exibem uma 
grande variedade de produtos, 
que vão desde carregadores 
de celular para veículos até 
produtos mais simples como 
flanelas. 

Para a Prefeitura da Capi-
tal, a presença dos vendedores 
contraria as normas do Códi-
go de Postura do Município 
e recomendações feitas pelo 
Ministério Público da Paraíba 
(MPPB).

Josenildo Medeiros, que 
vende seus produtos na Ge-
túlio Vargas há 14 anos, disse 
que nunca teve conflito com a 
prefeitura. Ele informou que 
os fiscais já foram até onde o 
carro dele estava estacionado 
e não proibiram que comer-
cializasse seus produtos. Ape-
nas orientaram para que não 
estacionasse o veículo perto 
dos semáforos, para evitar en-
garrafamentos. Ele acatou a 

recomendação e estaciona a 50 
metros do semáforo, em frente 
ao edifício Santa Rita. Segundo 
o vendedor ambulante, o seu 
faturamento por dia chega a R$ 
200,00, mas também tem dia 
que o lucro é de apenas R$ 30.

Ele vende capa de boli-
nhas de madeira para proteção 
da coluna vertebral, capas de 
direção, limpador de parabrisa 
e conjunto completo de capas 
de bancos de automóveis. To-
dos os produtos comerciali-
zados por Medeiros também 
podem ser encontrados no 
comércio formal da cidade, 
mas num preço bem mais alto 
aos produtos que são vendidos 
ao ar livre, na Avenida Getúlio 
Vargas. 

Outro vendedor, João No-
gueira, que comercializa seus 
produtos de segunda a sábado 
naquela avenida, disse que es-
colheu a Getúlio Vargas para 
expor seus produtos, porque 
é uma via em que todo mundo 
que vai para o Centro, ou mais 
precisamente para as imedia-
ções da Lagoa e passa por lá. 
Então, fica fácil comercializar e 
sempre tem alguém precisan-
do de algum acessório para seu 
veículo.

Segundo ele, um dos pro-
dutos mais vendidos são lim-
padores de parabrisa, capas 
de silicone ou de tecido para 
direção ou jogo de capa para 
bancada do carro. O ambulante 
disse também que se o cliente 
precisar de uma capa de couro, 

basta recomendar que ele traz 
no dia seguinte.

João Nogueira afirmou que 
já tentou encontrar um empre-
go no comércio, mas como não 
encontrou, resolveu investir 
o dinheiro que tinha em aces-
sórios e comercializar, até que 
escolheu como ponto principal 
para a venda de seus produtos, 
a Avenida Getúlio Vargas. 

Ele confidenciou que com 

seu trabalho vem conseguin-
do manter e alimentar sua fa-
mília. Os preços dos produtos 
são acessíveis e bem abaixo 
do mercado formal. Limba-
dores de parabrisa podem ser 
encontradas a partir de R$ 10, 
carregador de celular R$ 15 e 
conjunto de capa para os ban-
cos de veículos, R$ 50,00. Já os 
cofres, que também estão sen-
do vendidos em caminhões na 

Avenida Getúlio Vargas, po-
dem ser adquiridos a partir 
de R$ 300 até R$ 1500.

Sedurb
Ao comentar sobre a si-

tuação dos camelôs na Ave-
nida Getúlio Vargas, o secre-
tário de Desenvolvimento 
Urbano do Município (Se-
durb), Inácio Machado, disse 
que a prioridade do órgão é 

realizar abordagens educati-
vas, orientando estes comer-
ciantes sobre a proibição des-
te tipo de comércio nas vias 
públicas da cidade.“Caso os 
ambulantes não desocupem 
as vias, atitude que fere o 
Código de Postura do Muni-
cípio, os agentes de controle 
urbano poderão agir até de 
forma mais enérgica para 
coibir a atividade”, afirmou.

Procon aponta queda 
no número de queixas

NA CAPITAL

O Projeto Nome Le-
gal, cujo objetivo é fazer 
com que crianças e ado-
lescentes tenham em suas 
certidões de nascimento 
o nome do pai e da mãe, 
continua sendo realizado 
com sucesso na Paraíba. 
Em todo o Estado, 25% 
das crianças ainda não 
tem o nome do pai no re-
gistro de nascimento. 

Segundo a coorde-
nadora do projeto,  pro-
motora de Justiça Renata 
Carvalho, até nos casos 
em que o filho é oriundo 
de gravidez por estupro 
ou abuso, as mães quan-
do têm conhecimento so-
bre quem foi o autor da 
gravidez procuram o pro-
jeto e tanto elas como os 
filhos manifestam o dese-
jo de ter o nome do pai 
em seu registro de nasci-
mento. 

“Até pessoas da ter-
ceira idade tem procura-
do o projeto para colocar 
o nome do pai no regis-
tro. São atitudes que sur-
preendem e que vêm me-
lhorando a autoestima, a 
dignidade das pessoas e 
até o rendimento escolar 
das crianças que passam 
a ter o nome do pai no 
registro”, observou Re-
nata Carvalho.

Desde que o pro-
jeto teve início há um 
ano, mais de 500 crian-
ças e adolescentes do 

Paraíba ainda tem 25% das crianças 
com registros sem o nome dos pais

PROJETO NOME LEGAL 

Estado já tiveram a pa-
ternidade reconhecida e 
a meta do Ministério Pú-
blico é alcançar mil crian-
ças até o final do ano. Em 
toda a Paraíba já existem 
mais de três mil processos 
em andamento.

O trabalho vem sendo 
realizado na Paraíba por 60 
promotores de Justiça. Re-
nata Carvalho revelou que 
já foram realizados 222 
exames de DNA, através de 
uma parceria com o Hemo-
centro, com 67% dos resul-
tados positivos.

Para Renata, a pre-
sença do pai é um marco 
fundamental para o desen-
volvimento de uma  crian-
ça e de um adolescente, 
garantindo-lhes dignidade 
humana e atuando como 
fator de prevenção de pro-
blemas de ordem socioafe-

tiva, como a evasão e o bai-
xo rendimento escolar.

As ações do projeto 
se iniciam com o levanta-
mento das escolas do nú-
mero de estudantes sem 
o nome do pai no registro 
de nascimento. Depois são 
realizados mutirões nas es-
colas onde são ouvidas as 
mães ou responsáveis. O 
próximo passo é a escuta 
dos supostos pais que pode 
resultar em três ações: re-
conhecimento voluntário 
de paternidade, realiza-
ção de exame de DNA ou 
ação judicial, em caso de 
negativa do suposto pai. 
Renata disse que até ago-
ra, nenhum pai se recusou 
a participar do projeto ou 
de fazer o exame de DNA 
quando tem dúvida sobre 
a paternidade.

A mãe ou o pai que 

queira regularizar o re-
gistro de nascimento dos 
filhos, basta ir até o Minis-
tério Público da Paraíba, 
na Praça João Pessoa, no 
Centro da Capital e todo o 
processo é feito gratuita-
mente. 

O projeto “Nome 
Legal” integra o plane-
jamento estratégico do 
Ministério Público da Pa-
raíba e objetiva combater 
o sub-registro civil, com 
o reconhecimento da pa-
ternidade de crianças e 
adolescentes. Na próxima 
terça-feira, será realizado 
um mutirão em Princesa 
Isabel e na quarta-feira, 
em Santa Terezinha (Distri-
to de Patos). Em seguida, 
serão realizados mutirões 
do projeto em São José de 
Piranhas, Sousa e Picuí, no 
mês de agosto. (JA).

O projeto se destaca no Estado e está resolvendo problemas relacionados com a paternidade

Na Avenida Getúlio Vargas, os comelôs estacionam seus veículos, onde podem ser vistos acessórios, cofres e outros produtos

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

O número de reclama-
ções registradas no Procon 
Estadual de janeiro a junho 
deste ano teve uma redu-
ção com relação ao mesmo 
período do ano passado. 

A redução nas queixas 
se acontece pelo fato de 
que o órgão tem consegui-
do resolver muitos proble-
mas no atendimento preli-
minar, o que faz com que a 
necessidade de abertura de 
uma reclamação (proces-
so) diminua.

As maiores queixas 
registradas no órgão por 
parte do consumidor refe-
rem-se às áreas de assun-
tos financeiros, produtos 
adquiridos e serviços es-
senciais, a exemplo da tele-
fonia, água, energia, entre 
outros. No ano passado, 
foram registradas 4.177 
reclamações, enquanto que 
neste ano o número caiu 
para 3.559, uma redução 
no índice de 14,8%. 

As áreas mais recla-
madas em 2011 foram as 
cobranças indevidas (736), 
produtos entregues com 
defeitos (452) e cobran-
ça indevida abusiva (451). 
Nesta ano, as áreas mais re-
clamadas foram as de pro-
dutos com defeitos (429), 
cobrança indevida abusiva 
(400) e cobrança indevida 
(361). Neste mesmo pe-
ríodo, 42,5% no total dos 
consumidores, que procu-

raram o órgão, tiveram o 
problema resolvido logo no 
atendimento preliminar.

De acordo com a secre-
tária executiva do órgão, 
Klébia Ludgério, os dados 
revelam o empenho da equi-
pe e compromisso do órgão 
em garantir o direito do con-
sumidor. 

“Nós tentamos negociar 
com a empresa de forma que 
o consumidor tenha seu pro-
blema resolvido o mais rá-
pido possível. Para que isso 
aconteça, nós realizamos fre-
quentemente treinamentos 
com a equipe de atendimen-
to do órgão”, destacou. 

Saiba Mais

Para que servem as reclamações? 
As reclamações servem para reivin-
dicar os direitos das pessoas quando 
são afligidas por qualquer tipo de 
desrespeito, seja pela compra de 
algum produto que não chegou ao 
prazo, que veio errado, cobrança 
indevida, entre outras.

Como fazer uma reclamação?  
O consumidor poderá fazer denuncia 
através do Disk Procon: 0800 281 
1512 ou (83) 3218-5441. 

A denuncia também poderá ser na 
forma presencial na sede do órgão 
que fica localizado no anel externo 
do Parque Solon de Lucena, 234 – 
Centro ou obter maiores informações 
no site www.procon.pb.gov.br.

Fotos: Marcos Russo



Convênio vai destinar R$ 50,5 mi à zona
rural da PB e beneficiar 170 mil pessoas

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 21 de julho de 2012

Fundo Internacional de
Desenvolvimento Agrícola
vai investir em 55 cidades

A terceira edição do 
'Curso de Capacitação para o 
Fortalecimento do Controle 
Social do SUS', ocorrida na 
última quinta-feira (19) no 
auditório do Tribunal do Júri 
da Comarca de Monteiro, con-
tou com a participação dos 
conselheiros de saúde dos 
municípios de Camalaú, Con-
go, Coxixola, Monteiro, Ouro 
Velho, Parari, Prata, São João 
do Cariri, São João do Tigre, 
São Sebastião do Umbuzeiro, 
Sumé e Zabelê.

O curso contou com uma 
carga horária de 10 horas e 
tratou de assuntos de rele-
vância para a área da saúde 
pública. No período da ma-
nhã, os temas tratados fo-
ram: 'O Ministério Público 
e o Controle Social', com a 
promotora de Justiça que co-
ordena o Caop Saúde, Adria-
na Amorim de Lacerda; 'O 
Controle Social no SUS', tema 
do presidente do Conselho 
Estadual de Saúde, Antônio 
Eduardo Cunha; 'Atenção Pri-
mária em Saúde no SUS', ex-
posto pela gerente executiva 
de Atenção à Saúde, Cláudia 
Veras; e 'Assistência Farma-
cêutica', pela representan-
te do Núcleo de Assistência 
Farmacêutica da Secretaria 
Estadual de Saúde, Karolinna 
Marçal.

À tarde, foram trazidas 
as vozes de controle externo, 
iniciando-se com o Tribu-
nal de Contas do Estado, por 

O convênio que será assi-
nado entre o Governo do Es-
tado e o Fundo Internacional 
de Desenvolvimento Agríco-
la (Fida) no valor de US$ 25 
milhões (R$ 50,5 milhões), 
aprovado nesta semana pelo 
Senado, vai garantir ações de 
inclusão social nas regiões do 
Cariri e Seridó, beneficiando 
170 mil habitantes de 35 mil 
domicílios rurais da Paraíba.

O projeto atuará em 55 
municípios localizados na 
região conhecida como “Po-
lígono da Seca” por ser uma 
área onde a probabilidade de 
estiagem prolongada é acima 
de 90% e tem o menor Índice 
de Desenvolvimento Humano 
(IDH) do Semiárido.

Dos 35 mil estabeleci-
mentos rurais a serem incluí-
dos, mais de 56% são imóveis 
com menos de 10 hectares. A 
previsão é de que sejam aten-
didas diretamente 28 mil fa-
mílias rurais pobres, das quais 
25 mil são pequenos agricul-
tores e 3 mil são famílias ru-
rais sem terra.

Serão beneficiados 8.100 
pequenos agricultores, 1.100 
pequenos mineradores e 800 
artesãos organizados em 100 
associações e 30 cooperativas.

Diagnóstico
Serão contratados agen-

tes de desenvolvimento que 
vão identificar os principais 
problemas de cada região e 
buscar soluções adequadas a 
cada realidade.

O secretário Marenilson 

Batista (Desenvolvimento 
da Agropecuária e da Pesca) 
afirma que o Governo já tem 
diversos projetos com foco na 
redução da pobreza rural e na 
diminuição da desertificação, 
mas assegura que essa parce-
ria potencializará o pequeno 
produtor rural e mineradores.

“O projeto vai desde o 
desenvolvimento humano 
que conscientiza o pequeno 
produtor sobre a importân-
cia da preservação do meio 
ambiente até a sua forma de 
produzir, transformar e co-
mercializar o seu produto no 
mercado. Nós acreditamos 
que já no primeiro ano tere-
mos resposta não somente 
no crescimento das plantas, 
mas na conscientização dos 
agricultores contra o desma-
tamento e produção do Semi-
árido. Não se trata apenas da 
resposta econômica, mas de 
mudar a mentalidade”, acres-
centou o secretário.

Para a equipe técnica que 
acompanhou a elaboração 
do projeto na Secretaria de 
Desenvolvimento da Agrope-
cuária e da Pesca, os investi-
mentos a curto e longo prazo 
permitirão que as regiões mu-
dem de categoria social e eco-
nômica, já que os agricultores 
terão capacitação e orientação 
técnica.

Está prevista a capaci-
tação de 4 mil jovens, sendo 
50% mulheres, que receberão 
apoio adequado na produção 
e comercialização dos seus 
produtos. A política de inclu-
são social que o projeto vai 
viabilizar, segundo estimam 
os técnicos, transformará a re-
gião com repercussão em todo 
o Estado.

Até o mês de setembro, a 
Secretaria de Desenvolvimen-
to da Agropecuária e da Pesca, 
a Emater e a Emepa reunirão 
a documentação que será 
levada ao comitê central do 
Fida, em Roma.

O Fida é uma organi-
zação das Nações Unidas 
(ONU), sediada em Roma, 
Itália, tal como a Organiza-
ção das Nações Unidas para 
a Agricultura e Alimentação 

(FAO) e o Programa Alimen-
tar Mundial (PAM).

Desde que iniciou suas 
operações em 1978, o Fida 
investiu U$$ 11,5 bilhões em 
838 projetos e programas 
realizados em 117 países e 
territórios, beneficiando uma 
população de cerca de 350 
milhões de pobres no mundo 
rural.

O objetivo do financia-
mento é financiar parcial-

mente o Projeto de Desen-
volvimento Sustentável do 
Cariri e Seridó (Procase). Com 
esses recursos será possível 
reduzir os níveis de pobreza 
do Semiárido, melhorando o 
desenvolvimento da econo-
mia dessa região. Outra ação 
fundamental será o combate à 
desertificação com a implan-
tação de uma melhor gestão 
dos recursos naturais, sobre-
tudo na área de caatinga.

838 projetos atendidos em 117 países 
Recursos serão aplicados em ações de inclusão social nas regiões do Cariri e do Seridó paraibano

A Delegacia da Re-
ceita Federal do Brasil 
em João Pessoa vai re-
alizar leilão de merca-
dorias abandonadas e 
apreendidas na próxima 
quinta-feira (26) no mu-
nicípio de Guarabira.

O leilão será a partir 
das 10h no Ginásio do 
SESC, na Rua Cel. José 
Maurício da Costa, 290, 
bairro São José.

Serão vendidos em 
leilão 110 lotes para pes-
soas físicas, com avalia-
ção mínima inicial de R$ 
133.000,00. Os valores 
iniciais de cada lote va-
riam de R$ 800,00 a R$ 
1.500,00, conforme re-
lação disponível através 
do seguinte link: http://
www.receita.fazenda.
gov.br/publico/leiloes/
Mercadorias/MercadPB-
02DRFGuarabira.pdf.

Constam nos lotes 
bens como pneus de 
automóvel, perfume, 
projetor de imagem, 
notebook, netbook, ta-
blet, MP3/MP4, uísque 
Johnnie Walker Red, 
uísque Ballantines, licor 

Amarula, câmera circui-
to fechado, vídeo game 
Playstation II, x-box, rá-
dio toca CD para auto, 
alto falante, módulo de 
potência, crossover, ro-
teador para rede sem 
fio, câmera fotográfica 
digital, mesa de som, te-
lefone celular, HD, etc.

O edital completo 
está à disposição dos 
interessados para con-
sulta, no sítio da Receita 
Federal do Brasil www.
receita.fazenda.gov.br, 
bem como no gabinete 
da Delegacia da Recei-
ta Federal do Brasil, em 
João Pessoa, na avenida 
Epitácio Pessoa, 1705, 1º 
andar, no Bairro dos Es-
tados, nos horários das 
8h às 12h e 14h às 17h30, 
de segunda a sexta-feira. 
Os telefones de contato 
são (83) 3216.4579 / 4460 
/ 4461. 

Amostras das mer-
cadorias poderão ser 
examinadas no Centro 
de Atendimento ao Con-
tribuinte, localizado no 
térreo do prédio da Re-
ceita em João Pessoa.

Receita Federal faz 
leilão em Guarabira

bens apreendidos
Conselheiros de saúde são capacitados

12 cidades do cariri

meio da auditora Maria Zaira 
Chagas Guerra Pontes, com o 
tema 'Gastos com Saúde na 
Visão do Controle Externo'; 
e do Tribunal de Contas da 
União, que, por intermédio do 
auditor Jorge Luís de Moraes 
Fonseca, tratou sobre 'O Papel 
do Conselho de Saúde na Fis-
calização da Saúde'. O evento 
foi encerrado com a palestra 
'O Conselheiro é um Auditor', 
pelo auditor da Controladoria 
Geral da União, Laerte Dantas 
da Nóbrega.

Os trabalhos foram presi-
didos pela promotora de Jus-
tiça Cláudia Bezerra Viegas, 
titular da Promotoria de Jus-
tiça de Monteiro, que também 
coordenou os debates, com a 
participação dos conselhei-
ros. O evento fez parte das 
atividades do Planejamento 

Estratégico do Ministério Pú-
blico do Estado da Paraíba, 
que tem no cumprimento da 
atenção básica a principal 
meta na área da saúde.

A ideia do fortalecimen-
to do 'Controle Social do SUS' 
fundamenta-se na previsão 
constitucional de que “todo 
o poder emana do povo e em 
seu nome será exercido“, as-
sim como na diretriz, também 
constitucional, da participa-
ção da comunidade no Siste-
ma Único de Saúde. “É preciso 
que as instâncias do controle 
social, dentre as quais os Con-
selhos de Saúde, exerçam seu 
papel na fiscalização e imple-
mentação das políticas públi-
cas e que isso seja revertido 
em resultados efetivos para a 
população”, ressalta a promo-
tora Adriana Amorim.

Curso aconteceu no auditório do Tribunal do Júri, em Monteiro

Enfermeiras e técnicas de 
enfermagem da Maternidade 
Peregrino Filho, de Patos, parti-
cipam até a próxima terça-feira 
(24) de um treinamento com 
foco em UTI adulto. A capaci-
tação integra ação de educação 
continuada da maternidade, 
que detém o selo de Hospital 
Amigo da Criança.

O treinamento, que come-
çou na quinta-feira e terá 50 
horas de duração, é uma pro-
moção do Governo do Estado 
com o Instituto Fibra e realiza-
ção do Instituto Educacional de 
Ensino (Ceag).

A ministrante do módulo 
sobre UTI adulto é a enfermei-
ra Fátima Braz, que coorde-
nou projetos de educação con-
tinuada em hospitais paulistas 
e é docente das disciplinas de 
ética, administração em en-
fermagem e do mestrado em 
saúde coletiva.

Atualizar conhecimentos 
teóricos e práticos, dar opor-
tunidades às equipes de UTI 
de acessar técnicas modernas, 
seja por conteúdo presencial 
ou mídias online. O objetivo é 
oferecer um atendimento de 
qualidade e mais humanizado 
à clientela do SUS.

Nas aulas, Fátima Braz 
apresenta a organização, es-
trutura, parâmetros de funcio-
namento da UTI e o processo 
de trabalho desenvolvido pelos 
profissionais.

Enfermeiros da 
maternidade de 
Patos participam 
de treinamento

Violência contra 
a mulher terá 
ação especial
em Cabedelo

O Governo do Estado e a 
Secretaria de Trabalho e Ação 
Social de Cabedelo vão realizar 
ações de combate à violência 
contra a mulher. Técnicos da 
Secretaria do Trabalho e Ação 
Social visitarão escolas e co-
munidade levando informa-
ções sobre a política de comba-
te à violência contra a mulher, 
orientando sobre os órgãos de 
assistência às vítimas e os lo-
cais onde os casos de violência 
podem ser denunciados.

O trabalho será desen-
volvido pela Prefeitura com 
o apoio das Secretarias da 
Mulher e da Diversidade Hu-
mana (SEMDH), Desenvol-
vimento Humano (SEDH), 
Segurança Pública (SEDS) e 
Polícia Militar (PMPB).

Antes, a equipe que visitar 
escolas e comunidades passará 
por um treinamento que abor-
dará a violência de gênero, a 
Lei Maria da Penha e o traba-
lho em rede no enfrentamento 
à violência contra a mulher. O 
treinamento deve acontecer no 
dia 23 de agosto, no auditório 
da Secretaria de Educação de 
Cabedelo.

A definição das ações 
ocorreu em reunião no Fórum 
de Cabedelo, onde os represen-
tantes de cada secretaria esta-
dual discutiram a da violência 
contra a mulher em Cabedelo 
com os gestores municipais.

FOTOS: Arquivo
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Encontro reuniu nove munícipios
CIDADES DIGITAIS

Paraíba CAMPINA

Pimeiro encontro aconteceu 
na Fundação Parque 
Tecnológico da Paraíba

O I Encontro de Cida-
des Digitais, realizado pelo 
Governo do Estado, reuniu 
representantes de nove mu-
nicípios no auditório da Fun-
dação Parque Tecnológico 
de Campina Grande. Os mu-
nicípios foram selecionados 
para a fase piloto do projeto 
Cidades Digitais do Ministé-
rio das Comunicações a par-
tir de uma ação coordenada 
pela Secretaria de Recursos 
Hídricos, Meio Ambiente e 
Ciência e Tecnologia. 

O evento foi aberto pela 
secretária executiva de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação do 
Estado, Francilene Garcia. “O 
projeto vai fortalecer a im-
plantação da fibra ótica na 
área urbana e levar internet 
banda larga e acesso gratui-
to para os cidadãos, o que é 
importante, sobretudo, para 
inclusão de jovens no mer-
cado de trabalho”, ressaltou a 
secretária.

Segundo ele, haverá um 
impacto positivo nos servi-
ços do governo eletrônico. 
“Cada prefeitura vai receber 
um conjunto de soluções 
para implantar nas áreas 
fiscal, tributária, educação e 
saúde”, afirmou Francilene, 
acrescentando que o Gover-
no do Estado vai celebrar 
convênios de capacitação 
com as prefeituras para ca-

FOTO: Francisco Morais/Secom-PB

Pela cidade

A campanha mal começou e as incursões dos 
candidatos a prefeito e vereador pelos bairros, através 
de arrastões e passeatas, já começaram a produzir as 
primeiras desavenças nas ruas. Esta semana, o clima 
esquentou durante uma passeata na zona leste de 
Campina Grande.

Já começou
 

Também já apareceram as primeiras denúncias de doações 
irregulares, como, por exemplo, distribuição de cestas básicas em 
áreas carentes da cidade. Nada, todavia, foi oficializado junto à 
Justiça Eleitoral. Denúncias podem ser feitas através do telefone 
do fórum: 2102 3515. 

l QuE NoME uSAr
O candidato a prefeito José Artur Almeida, do PTB, parece 
estar vivendo uma crise de identidade, pelo menos no que se 
refere ao nome que usará na campanha deste ano. Ainda no 
período de pré-campanha, o prefeitável foi trabalhado por sua 
assessoria como José Artur. Depois, excluiu o José e incorporou 
o apelido, até se registrando no TRE como Artur Bolinha. 
Entretanto, nos últimos dias, sua assessoria tem usado outro 
nome (ou outra combinação) em todos os seus informes de 
campanha: Artur Almeida.  .

retorno
 

Apesar de o período 
de recesso na Câmara 
Municipal de Campina 
Grande ter acabado 
oficialmente ontem, os 
trabalhos na Casa de Félix 
Araújo só serão retomados 
na próxima terça-feira. 
Durante a campanha 
eleitoral, os vereadores só 
se reunirão uma vez por 
semana.

Estratégia 
Chaveirinho; Magnata; Jânio Sena Já; Minha Fia; 

Ricardo Zagueirão; Ana Pipoco; Décio Banha; Buchada; 
Natal Ninguém e O Rei Roberto Alexandre são alguns dos 
candidatos a vereador em Campina que decidiram usar 
nomes curiosos para tentar atrair a atenção do eleitor.

Características
 

A atividade econômica que exercem, uma 
característica física ou o bairro de origem também se 
incorporam ao nome: Alemão Paz e Amor; Edvaldo 
Moreninho; Galega do Jardim Europa; Galega do Churrasco; 
Derinha Lava Jato; Bil do Megafone; Cícero da Bucha; e 
Fanta Cantor.

Virou piada 
 

A elevada quantidade 
de títulos de cidadania 
campinense concedidos 
pelos vereadores vem 
sendo mote para ironias 
e piadas na cidade. Uma 
delas diz que ninguém dá 
à luz tantos campinenses 
quanto a maternidade 
Elpídio de Almeida, mas a 
Câmara estaria chegando 
perto.

Desentendimentos 

Convocação vestibular 
A Comissão Permanente do Vestibular da Universidade Estadu-
al da Paraíba divulgou a sexta lista de classificados no Vestibu-
lar 2012, para cursos com duas entradas. Os convocados de-
vem efetuar as matrículas entre os dias 23 e 24, das 8h às 12h, 
na coordenação dos cursos para os quais foram aprovados. O 
dia 25 será reservado para matrícula dos chamados retarda-
tários. A lista com os nomes de todos os convocados pode ser 
acessada através do portal da UEPB na internet: http://www.
uepb.edu.br

Intercâmbio Brasil-França 
Na UFCG, foram prorrogadas até 14/9 as inscrições para o 
programa Brafitec (Brasil France Ingénieur Technologie). As 
inscrições são gratuitas e realizadas pela internet mediante o 
preenchimento do formulário de inscrição e o envio de docu-
mentos eletrônicos requeridos no edital. Serão selecionados 
projetos de parcerias universitárias em todas as especialidades 
de engenharia, em nível de graduação, para fomentar o inter-
câmbio entre Brasil e França e estimular a aproximação das 
estruturas curriculares.

Secretária executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, Francilene Garcia, abriu o evento

pacitar técnicos locais que 
atuarão no projeto.

Participaram do encon-
tro representantes das pre-
feituras de Lagoa Seca, Caba-
ceiras, Cachoeira dos Índios, 
Esperança, Itaporanga, Nova 
Floresta, Pocinhos, Queima-
das e São João do Rio do Peixe. 

Cidades Digitais
O projeto-piloto do Mi-

nistério das Comunicações 
possibilita a modernização 
da gestão das cidades com a 
implantação de infraestrutu-
ra de conexão de rede entre 

os órgãos públicos, de apli-
cativos de gestão pública, 
capacitação de servidores e 
disponibilização de espaços 
de acesso público e gratuito 
à internet para a população. 
O projeto conta ainda com 
a parceria do Ministério do 
Planejamento, da Telebrás, 
do Inmetro e do BNDES.

A rede das Cidades Digi-
tais é composta por um anel 
de fibra óptica que interliga 
os órgãos públicos locais. 
Empresas integradoras, con-
tratadas por meio de pregão 
eletrônico, serão as respon-

sáveis pelo fornecimento de 
equipamentos, serviços de 
instalação, suporte técnico e 
capacitação da administra-
ção municipal.  

As empresas operarão 
a rede por seis meses e, por 
três anos, darão garantia de 
funcionamento da infraes-
trutura implantada. A avalia-
ção, aceitação e certificação 
da rede serão realizadas pelo 
Inmetro. A infraestrutura bá-
sica e os aplicativos poderão 
ser expandidos, posterior-
mente, com financiamento 
do BNDES.

Na tarde da última quinta-
-feira (19), uma carreta carregada 
com mais de 300 caixas de cerveja 
tombou na BR-230, sentido João 
Pessoa-Campina Grande, numa 
curva nas proximidades da en-
trada para o distrito de Galante. 
Além da Polícia Rodoviária Fede-
ral, o Corpo de Bombeiros foi acio-
nado para realizar a limpeza da 
rodovia, que ficou tomada pelo 
estilhaços dos vidros.

A guarnição do Pelotão de 
Combate a Incêndio, do 2º Bata-
lhão de Bombeiros Militares, che-
fiada pelo subtenente Lucena, es-
teve no local e trabalhou por mais 
de duas horas para deixar a pista 
em condições normais. Foram uti-
lizadas pás e picaretas para a re-
tirada dos cacos e vidro, além de 

jato de água para uma varredura 
mais intensa. Os patrulheiros da 
PRF  interditaram a pista para a 
realização da limpeza.

Apesar do acidente, o con-
dutor do veículo saiu ileso, sendo 
registrado apenas prejuízo mate-
rial. Sem querer se identificar, o 
motorista relatou que vinha em 
uma velocidade considerada mé-
dia, quando precisou usar o freio 
mais bruscamente antes de fazer 
a curva.

 
Polícia rodoviária  
O major Fábio Santos, co-

mandante do 2º BPM de Campina 
Grande, que retornava de João 
Pessoa, acompanhou todo o tra-
balho de limpeza e liberação da 
pista. Ele aproveitou para alertar 

os condutores de veículos nesse 
período chuvoso. “Na pista mo-
lhada, os motoristas devem redo-
brar os cuidados ao dirigir na cida-
de e principalmente em BR. Pista 
escorregadia não combina com 
velocidade. Os freios não obede-
cem e o resultado é sempre desas-
troso”, frisou.

Santos ainda destacou a neces-
sidade da obediência à sinalização 
por parte dos condutores. “A sina-
lização tem por finalidade alertar 
aos usuários das estradas sobre 
as condições potencialmente pe-
rigosas, indicando sua natureza. 
Quem obedece à sinalização evita 
acidentes. Sempre é bom lembrar 
que em dias de chuva reduza a ve-
locidade e mantenha distância do 
veículo que estar à frente”.

Carreta tomba com carga de cerveja
NA Br-230

Muitos curiosos que passavam pelo local tentaram se aproveitar da situação pegando garrafas espalhadas pela pista da BR

FOTO: Divulgação



Oito mil policiais farão a segurança
eleições 2012

TRE define esquema de 
segurança para garantir 
tranquilidade do pleito

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com
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Candidatos fazem uso 
da força da internet na 
hora de pedir o voto
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Agenda dos candidatos

O candidato não infor-
mou as atividades do dia.

Antonio Radical 
(PsTU)

O candidato visita às 
8h30 o Mercado do Grotão 
e, às 9h30, realiza caminhada 
em Mangabeira. Ao meio-dia, 
participa de reunião com mo-
radores no Jacarapé e, a par-
tir das 15h, fará reuniões com 
moradores no Colinas do Sul e 
no Gervásio Maia. Às 17, segue 
em caminhada pelas ruas do 
Cristo Redentor.

Às 8h, a candidata reali-
za adesivagem e panfletagem 
em frente ao Mercado Central, 
no cruzamento da Av. Prince-
sa Isabel com Av. Pedro II. Às 
12h, faz visita ao Sabadinho 
Bom com Erundina, na Praça 
Barão do Rio Branco. Às 18h, 
caminhada com Erundina em 
Tambaú, com concentração 
no Busto de Tamandaré. 

Às 8h, concede entre-
vista à imprensa. Às 10h, faz 
caminhada em Mangabeira. O 
candidato faz reunião a partir 
das 16h, com lideranças sin-
dicais e, à noite, participa de 
evento religioso. 

O candidato não infor-
mou as atividades do dia.

Às 7h, faz adesivagem e 
panfletagem no Mercado do 
Bairro dos Estados. Depois, 
realiza caminhada no Bairro 
dos Ipês. Às 15h, arrastão no 
Bairro São José. Às 19h,  inau-
guração do comitê de Josinato 
Gomes e reunião com lideran-
ças do Valentina. Às 21h, festa 
de Santana e São Joaquim, no 
Bairro dos Estados. 

O candidato conce-
de entrevista à imprensa ao 
meio-dia. À tarde, participa do 
Sabadinho Bom, no Centro da 
cidade, e, à noite, faz panfle-
tagem em atividades culturais 
da cidade. 

Cícero lucena 
(PsDB)

estelizabel 
Bezerra (PsB)

José Maranhão 
(PMDB)

lurdes sarmento 
(PCO)

luciano Cartaxo 
(PT) 

Renan Palmeira 
(PsOl)

O presidente do Tribu-
nal Regional Eleitoral, de-
sembargador Marcos Caval-
canti de Albuquerque, reuniu 
todo o estafe de segurança 
pública do Estado ontem de 
manhã e ficou definido que, 
excluindo a Polícia Federal, 
que será tema de reunião 
posterior, oito mil policiais, 
entre civis e militares, farão 
o trabalho de segurança das 
eleições nos 223 municípios 
do Estado.

“Nosso objetivo é garan-
tir a traquilidade do pleito, 
distribuindo esse aparato, 
tanto para os candidatos, 
como também para o nosso 
eleitorado”, afirmou o pre-
sidente do TRE, minutos 
depois de receber dos re-
presentantes da Segurança 

O presidente do PSB na 
Paraíba, Edivaldo Rosas, não 
acredita que a criação do 
PEN esteja imbuída de even-
tuais manobras para fazer 
frente ao Governo do Estado 
no Poder Legislativo e ante-
cipa que a maior prova disso 
foi o fato de os integrantes da 
base aliada, especialmente 
Edmilson Soares, terem fei-
to comunicação prévia sobre 
suas decisões.

“Acho que tudo não pas-
sa de uma busca de melhores 
espaços partidários dos par-

lamentares”, comentou Edi-
valdo Rosas, ao exemplificar 
os casos de Ricardo Marcelo, 
que estava espremido entre 
os blocos de Cássio e Cícero 
no PSDB, e de Aníbal Mar-
colino e Mikika Leitão, que 
esboçavam problemas com o 
presidente do PSL, o também 
deputado Tião Gomes.

Para Edivaldo Rosas, a 
criação do partido e a conso-
lidação da bancada do PEN na 
Assembleia não devem trazer 
muitas modificações para o 
Governo no Poder Legislati-

vo. “Vejo apenas como algo 
parecido com o blocão que já 
criaram no Congresso e que 
no meio continuará contando 
com aliados que integram a 
bancada da situação”, afirmou.

Ele disse que extra As-
sembleia, o aspecto compli-
cado que observa nesse novo 
partido é a dificuldade que a 
legenda vai encontrar para 
fazer alianças proporcionais 
nas eleições. “Trata-se de 
um conjunto muito grande 
de lideranças de peso amon-
toadas num canto só e que 

poucas condições de vitória 
oferecerá a ‘marinheiros de 
primeira viagem’ ou candi-
datos mais fracos que tam-
bém queiram disputar pra 
ganhar”, afirmou.

Na avaliação de Edival-
do Rosas, o destino desse 
partido em futuras eleições 
proporcionais na Paraíba é, 
com certeza, o de caminhar 
só. “Quem vai se arriscar a 
somar votos para uma coli-
gação, mas ficar no rabo da 
lista e não ganhar?”, questi-
nou o  presidente do PSB.

Pública o número do efetivo 
que poderá ser disponibili-
zado.

A reunião foi realizada 
na sede do próprio Tribunal 
e o efetivo apresentado está 
distribuído com sete mil po-
liciais militares e aproxima-
damente mil e quatrocentos 
policiais civis, além dos po-
liciais federais e rodoviá-
rios federais que atuam no 
Estado.

O comandante da Polícia 
Militar, coronel Euller Cha-
ves, disse que esse número 
pode mudar até a realização 
do pleito em outubro, isso 
porque parte de policiais que 
estão em serviços temporá-
rios também podem vir a ser 
incluídos até o dia da eleição.

“Vamos reforçar a segu-
rança em todo o Estado e a 
população pode ficar certa de 
que teremos um pleito tran-
quilo”, afirmou o coronel Eul-
ler, ao explicar que uma série 
de reuniões que vai ser rea-
lizada deixará todo corpo de 
oficiais muito bem orientado. Rosas disse que a criação da nova legenda representou a busca de alguns deputados estaduais por melhores espaços políticos

Edivaldo confia na lealdade de deputados
CRiAçãO DO Pen

TRT divulga salários de servidores
lei De ACessO à infORMAçãO

O Tribunal do Trabalho 
da Paraíba (TRT) colocou on-
tem no ar o Portal da Transpa-
rência do órgão, com informa-
ções detalhadas sobre contas 
públicas, resoluções, atos ad-
ministrativos e a remuneração 
de servidores e magistrados. 
A medida está prevista na cha-
mada Lei de Acesso à Infor-
mação, que foi regulamentada 

pelo governo em maio deste 
ano e determina a publicação 
das ferramentas de acesso ao 
público na internet até o pró-
ximo dia 31.

Com a nova ferramen-
ta, qualquer cidadão poderá 
ter acesso a informações re-
ferentes a contas públicas, 
como a execução orçamen-
tária e financeira, licitação, 
contratos e compras. Para 
conseguir a informação que 
deseja, o interessado poderá 

navegar pelo Portal da Trans-
parência do TRT, através do 
link http://www.trt13.jus.
br/transparencia, realizar a 
solicitação por correspon-
dência ou presencialmente, 
na sede do TRT da 13ª Re-
gião, em João Pessoa.

Um dos maiores salários 
registrados na ferramenta é 
o do presidente do órgão, o 
desembargador Paulo Amé-
rico Maia Filho, que recebeu 
no último mês R$ 63,7 mil 

em vencimento bruto e um 
valor líquido de R$ 51 mil. 
Para ele, a publicação cum-
pre o dever constitucional 
dos órgãos públicos de pres-
tar informações de forma se-
gura e confiável à sociedade.

Para atender a chamada 
Lei da Transparência, o Tribu-
nal instituiu o Serviço de Infor-
mação ao Cidadão (Sic). Com-
pete ao Sic receber, registrar, 
controlar e responder o pedido 
de acesso a informações.

O secretário de Se-
gurança Pública, Cláu-
dio Lima, aproveitou a 
reunião para apresentar 
uma proposta de criação 
de um Centro Integrado 
e Controle de Segurança 
que, segundo ele, po-
derá melhorar os traba-
lhos, já que concentraria 
todas as informações re-
lacionadas às eleições no 
Estado.

Segundo o próprio 
secretário, esse Centro 
Integrado seria admi-
nistrado por represen-
tantes das polícias Fede-
ral, Civil e Militar, e seria 
um local para resolver 
problemas oriundos dos 
mais diversos lugares do 
Estado. “A vantagem 
seria a centralização”, 
completou ele.

A ideia foi muito 
bem recebida pelo pre-
sidente do TRE, desem-
bargador Marcos Ca-
valcanti, mas somente, 
posteriormente, é que 
será realmente definido 
o local de funcionamen-
to desse Centro Integra-
do. Além do secretário 
de Segurança do Estado 
e do comandante da 
olícia Militar, também 
estavam na reunião o su-

perintendente da Polícia 
Federal, Marcelo Diniz 
Cordeiro, e o delegado 
geral da Polícia Civil, Se-
veriano Pedro.

Como forma de já 
mantê-los em dia com 
as estratégias de segu-
rança para as eleições, o 
presidente do TRE convi-
dou e, na reunião, tam-
bém estavam presentes 
os juízes da 1ª, 64ª, 70ª, 
76ª e 77ª Zonas Eleito-
rais da Capital, respec-
tivamente, Inácio Jário 
Queiroz de Albuquer-
que, Fabiano Moura de 
Moura, Túlia Gomes de 
Souza Neves, Eduardo 
José de Carvalho Soares 
e Eslu Eloy Filho. Ainda 
do lado da Justiça Elei-
toral, o procurador Re-
gional, Yordan Moreira 
Delgado, e a coordena-
dora da Corregedoria, 
Vanessa do Egypto. 

Na reunião também 
estavam ainda a supe-
rintendente da Polícia 
Rodoviária Federal, Lu-
ciana da Silva Duarte;  o 
procurador-geral do es-
tado, Gilberto Carneiro; 
o coronel/PM do Corpo 
de Bombeiros, Denis da 
Silva Nery; entre outras 
autoridades.

Secretário propõe Centro
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Priscylla Meira
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Candidatos nas redes sociais
a força da internet
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GeraL

Em João Pessoa, eles têm 
sites oficiais, mas preferem 
mesmo twitter e facebook

Gledjane Maciel
gledjane@yahoo.com.br

a eterna crise financeira 
da Cagepa

A Cagepa, a estatal que distribui água para a 
população da Paraíba, é irmã gêmea da palavra crise. 
Sou jornalista há quase quatro décadas e desde que 
comecei que escuto falar em problemas financeiros na 
Cagepa. Como forma de sair do vermelho, a empresa 
recorre a empréstimos bancários e joga o problema para a 
frente. 

Agora mesmo há uma enorme discussão na 
Assembleia Legislativa entre os deputado do governo e 
da oposição. O Governo do Estado mandou projeto para a 
Assembleia avalizando um empréstimo de R$ 150 milhões 
para a empresa. A oposição diz que a folha de pagamento 
da Cagepa está inchada. 

Ontem, o presidente da Cagepa, Deusdete Queiroga, 
rebateu as denúncias de deputados da bancada de oposição 
de que a atual gestão vem aumentando os gastos com 
pagamento da folha de pessoal da empresa. De posse de 
balancetes financeiros dos últimos anos, ele afirmou que 
a atual diretoria conseguiu diminuir de 49,7%, em 2010, 
para 44,5%, em 2012, os gastos com servidores em relação 
ao faturamento.

“Em 2008, a despesa de pessoal da Cagepa 
representou 35,5% de sua receita. Em 2010, último ano 
do Governo Maranhão III, esse comprometimento subiu 
para 49,7%, ou seja, quase a metade do faturamento 
da empresa. Agora, em 2012, com as medidas austeras 
implementadas pela atual gestão, conseguimos reduzir a 
despesa de pessoal para 44,5%”, explica o presidente.

Deusdete disse, ainda, que em apenas um ano, o 
Governo Maranhão III teria elevado em mais de 25% a 
folha salarial da Cagepa. “Em 2010, ou seja, em pleno ano 
eleitoral, o governo passado elevou em nada mais nada 
menos que 25,3% a folha salarial da Cagepa com relação a 
2009. Eles, literalmente, transformaram a empresa em um 
verdadeiro trem da alegria”, denunciou.

O presidente revelou, também, que de 2005 a 2010, 
a folha de pessoal da Cagepa aumentou em quase quatro 
vezes mais que a inflação do período. “Em cinco anos, a 
folha salarial da Cagepa subiu 114,8%, enquanto a inflação 
do período foi de menos de 30%. Isso sim é um dos fatores 
que tem inviabilizado a empresa”, explicou.

Deusdete explicou que, em 2010, a despesa média 
mensal da Cagepa com pessoal foi de R$ 16.196.000,00 
e justificou o aumento de pouco mais de R$ 2 milhões ao 
longo dos últimos 18 meses. 

“Esse aumento é justificado, entre outras coisas, pela 
convocação de mais de 500 concursados para atuação 
em áreas operacionais da Cagepa, como também do 
cumprimento do acordo coletivo de trabalho firmado 
em 2010, que tem vigência até 2012. Além disso, a 
empresa tem um plano de cargos e salários que prevê 
aumentos salariais de acordo com o tempo de serviço dos 
servidores”, enfatizou o presidente, acrescentando que a 
despesa mensal com pessoal este ano foi em média de R$ 
18.382.418,00.
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Medidas austeras 

O presidente da Cagepa destacou que algumas medidas tomadas 
pela atual diretoria evitaram que o crescimento da despesa com 
pessoal fosse maior. “Nossa primeira iniciativa em janeiro de 2011 foi 
demitir todos os comissionados que estavam inseridos na folha e não 
trabalhavam. Elaboramos, também, um plano de demissão voluntária 
que culminou com o afastamento de 114 servidores efetivos que 
estavam aposentados e percebiam salários elevados, pois já estavam 
na última faixa salarial dentro do plano de cargos e salários. Essas duas 
medidas reduziram a folha mensal em mais de um milhão de reais”, 
garante.

E os comissionados?

Deusdete revelou, por fim, que atualmente existem apenas 180 
comissionados trabalhando em áreas específicas em todo o Estado. “Na nossa 
gestão, acabamos de vez com a figura do comissionado fantasma, que no 
governo passado recebia altos salários e não aparecia para trabalhar. Isso era 
tão grave, que apenas de salários aos cargos comissionados em 2010 foram 
pagos R$ 5.158.212,57 enquanto em 2011 esses valores foram reduzidos para 
apenas R$ 1.366.928,00, concluiu o presidente da Cagepa.

Para fechar o firo

Um dos graves problemas da Cagepa está na folha de pagamento. A empresa 
consome 81 por cento de tudo o que arrecada em folha de pagamento de pessoal. 
No mundo dos mortais, uma empresa não pode consumir além de 30 por cento de 
sua receita com pagamento de pessoal. 

A crise na Cagepa é tão velha quanto a invenção da roda. 

A internet se tornou 
uma força política e na elei-
ção deste ano os candidatos 
pretendem utilizar as redes 
sociais para ajudar a apre-
sentar as propostas e tentar 
conquistar os votos dos in-
ternautas. Na Paraíba, assim 
como no resto do país, a di-
vulgação do material de cam-
panha nas mídias sociais tem 
aproximado os eleitores dos 
seus candidatos, socializado 
as informações, além de ser 
um bom veículo para fazer 
as reclamações e solicitações 
aos pretensos gestores mu-
nicipais.

Os candidatos são unâni-
mes em dizer que o facebook 
e o twitter são as ferramentas 
na internet de mais retorno. 
Mesmo com sites oficiais e 
frequentes entrevistas em 
portais de notícias, os candi-
datos acham que a maior co-
municação está mesmo nas 
redes sociais. Para os seis can-
didatos ao cargo de prefeito 
de João Pessoa, as redes são 
uma via de duas mãos, tanto 
enviam como recebem men-
sagens, isso é o que vemos 
nas páginas de Estelizabel Be-
zerra (PSB), Luciano Cartaxo 
(PT), Cícero Lucena (PSDB), 
Renan Palmeira (PSOL), Lur-
des Sarmento (PCO) e Antô-
nio Radical (PSTU).

De acordo com o candi-
dato  Cícero Lucena (PSDB), 
o uso da internet possibili-
ta uma maior comunicação 
com a sociedade. Já o candi-
dato Renan Palmeira (Psol) 
acha que a internet é um 
veículo de comunicação que 
socializa e possibilita aos 
candidatos de qualquer par-
tido divulgar suas propostas 
e pensamentos. “Utilizava as 
redes sociais e tenho muita 
militância política na inter-
net através do facebook e 
twitter. Passo minhas mensa-
gens e pensamentos. É uma 
ferramenta viável porque ela 
rompe com o modelo de po-

Via de duas mãos, as redes sociais permitem que o eleitor interaja com qualquer candidato

lítica tradicional e possibilita 
a democratização da infor-
mação”.

Em cidades com mais 
de 200 mil eleitores, onde 
o acesso é mais fácil, a in-
ternet será usada “cada vez 
mais” pelos políticos, disse 
à Agência Brasil o diretor de 
Atendimento e Planejamento 
do Instituto de Pesquisas So-
ciais, Políticas e Econômicas 
(Iprespe), Maurício Garcia. 
Para ele, isso será possível 
pelo crescimento do uso de 
telefones celulares de banda 
larga e dos tablets, disposi-
tivos portáteis de acesso a 
internet.

Garcia ressaltou, porém, 
que o eleitor não forma, ne-
cessariamente, opinião a 
partir do acesso a páginas 
de partidos ou candidatos. 
“Isso acontece quando as in-
formações estão disponíveis 
em grandes portais ou em 
ferramentas como o Twitter, 
quando um amigo que acom-
panha coloca alguma infor-
mação que desperta a curio-
sidade da pessoa.”

Ele lembrou, no entanto, 
que, quanto menor a cidade e 
maior a dificuldade de aces-
so ao conteúdo de internet, 
mais pesa na formação de 
opinião do eleitor a propa-

ganda eleitoral no rádio e 
na televisão. De acordo com 
Garcia, nessas localidades, 
existem outros fortes for-
madores de opinião, como 
padres e pastores e líderes 
sindicais. 

A busca crescente de 
informações na internet é 
constatada também em si-
tes oficiais. Em Minas Ge-
rais, segundo maior colégio 
eleitoral do país, com 15 
milhões de eleitores espa-
lhados por 853 municípios, 
a busca por informações no 
site do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) do Estado 
mais que dobrou da última 
eleição municipal, em 2008, 
para cá.

Levantamento feito pelo 
coordenador de comunica-
ção do TRE-MG, Rogério Ta-
vares, mostra que, há quatro 
anos, 98 mil mineiros procu-
raram se informar sobre o 
pleito na página do tribunal, 
entre 16 de junho e 17 de ju-
lho. No mesmo período deste 
ano, este número pulou para 
222 mil acessos individuais.

“Denúncias de propa-
ganda irregular e informa-
ções sobre o partido político 
e as normas das eleições con-
centram o maior número de 
acessos”, disse Tavares. En-

tretanto, é grande o número 
de eleitores, especialmente 
da Capital, Belo Horizonte, 
e de Uberlândia segunda 
maior cidade mineira, que 
buscam os dados dos candi-
datos, declarações de bens, 
por um link – porta de acesso 
a outra página – do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).

No TRE de Goiás, até ago-
ra, os conteúdos mais aces-
sados foram os de serviços 
como retirada de certidões 
negativas criminais, filiações 
e inscrições do eleitor para 
ser mesário voluntário no dia 
do pleito. Segundo o coorde-
nador da seção de Intranet e 
Internet do Tribunal, Rafael 
Didma, este ano “o pico” de 
entradas no site ocorreu en-
tre janeiro e maio. Neste pe-
ríodo, a média padrão de 70 
mil buscas pulou para 140 
mil por causa do recadastra-
mento biométrico. Com 246 
municípios, o Estado concen-
tra 4,2 milhões de eleitores.

No Acre, a três meses e 
meio das eleições a coorde-
nadora da Corregedoria Re-
gional Eleitoral Maria Arlete 
Freire de Souza, admitiu que 
no site oficial estão “dispo-
nibilizadas apenas informa-
ções gerais de interesse do 
eleitor”. 

Em São Paulo, maior 
colégio eleitoral do país, 
com 31.229. 307 eleito-
res, muitos já têm o há-
bito de se atualizar em 
termos de campanha 
eleitoral consultando a 
internet. A publicitária 
Aline Sales, por exem-
plo, diz que se informa 
pela internet por fal-
ta de tempo para usar 
outros meios. “Quan-
do chego ao trabalho, 
aproveito para ler as 
notícias. Pela correria, às 
vezes, não dá para assis-
tir televisão, ouvir rádio, 
ler jornal, e a internet é 
o meio mais acessível.” 
Para Aline, a internet é 
o melhor meio para o 
eleitor se informar sobre 
os candidatos.

O projetista Theo 
Egami, porém, diz que 
procura saber mais sobre 
os candidatos conversan-

do com amigos e paren-
tes, mas também busca 
opiniões nas salas virtu-
ais de bate-papo. “Acre-
dito que é bom ver em 
fóruns, para ficar mais 
informado, ouvir rádio, 
estar atento ao dia a dia. 
Quando tenho tempo, 
costumo ir atrás de mais 
informações, mas depen-
de muito do momento.”

O analista de cadas-
tro Danilo Araújo afirma 
que confia mais no que 
lê na internet do que vê 
na televisão. “Me infor-
mo pela internet, fóruns 
de internet, discussão 
com amigos. Menos pela 
televisão, porque na te-
levisão é tudo mentira.” 
Segundo Danilo, é mais 
fácil manipular infor-
mações pela televisão 
e pelo jornal impresso.
(Com informações da 
Agência Brasil).

Eleitores mais atualizados

O candidato a prefeito de 
Campina Grande, José Artur 
Almeida, o Artur Bolinha, do 
PTB, foi o primeiro entre os 
prefeitáveis da cidade a ter 
o pedido de registro de can-
didatura homologado pela 
Justiça Eleitoral. O petebista 
comemorou a conquista do 
registro, sobretudo após tra-
var uma queda de braço com 
a cúpula nacional do partido. 
“Apesar de muitos acharem 
que não seríamos candida-
to, fomos os primeiros a ter 
a candidatura homologada 
pela Justiça Eleitoral”, co-
mentou Bolinha. 

Apesar da confusão 
com o próprio partido, o 
prefeitável do PTB e Size-
nando Leal, do PSOL, são os 

Arthur Bolinha é o 1º a 
ter registro homologado

PLeito eM CaMPina
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Lenildo Ferreira
Da Sucursal de Campina Grande

únicos que não enfrentam 
pedidos de impugnação da 
candidatura. Já Alexandre 
Almeida (PT) é o único que 
recebeu parecer contrário 
do Ministério Público Elei-
toral à postulação.

A presença de Artur nas 
eleições municipais esteve 
ameaçada por conta de uma 
manobra articulada entre 
o diretório estadual, com 
apoio da direção nacional, 
e o PMDB, para que o PTB 
entrasse no arco de aliança 
peemedebista. Diante da re-
cusa de Bolinha em aceitar a 
retirada da sua candidatura, 
o comando nacional resolveu 
dissolver o diretório, do qual 
ele é presidente, e o prefei-
tável recorreu à Justiça, con-
seguindo uma liminar para 
manter o diretório, que havia 
sido eleito em abril. 



CASO CACHOEIRA

Secretário teria recebido 
propina para liberar repasses 
de verbas para a Delta

Governo de GO de novo na berlinda

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 21 de julho de 2012

PolíticasBRASIL

Brasília - Interceptações 
telefônicas feitas pela Polícia 
Federal durante a Operação 
Monte Carlo revelam que o 
secretário de Segurança Pú-
blica de Goiás, João Furtado 
Neto, teria recebido propina 
do esquema comandado pelo 
contraventor Carlos Augusto 
Ramos, o Carlinhos Cacho-
eira, para supostamente li-
berar repasses para a Delta 
Construções. Em conversas 
grampeadas com autoriza-
ção judicial, Cachoeira e o 
ex-diretor da Delta Cláudio 
Abreu demonstram irritação 
com o fato de Furtado Neto 
supostamente ter congelado 
o repasse de verbas para a 
empreiteira.

Segundo o ex-diretor da 
Delta, o secretário teria ame-
açado não renovar ao final do 
ano passado o contrato para 
aluguel de carros caso não 
fosse honrado um compro-
misso com ele. Para a PF, o 
acerto seria o pagamento de 
propina, que, em vez de ter 
sido repassado ao secretário, 
estaria sendo embolsado pelo 
governador de Goiás, o tuca-
no Marconi Perillo (PSDB).

O contrato do aluguel 
de carros é apontado pela 
polícia como parte do “com-
promisso” firmado no início 
do mandato entre Perillo e a 
Delta, com a intermediação 
de Cachoeira. O acerto envol-
veria a liberação de créditos 
milionários devidos à em-
preiteira pelo governo goiano 
mediante suposto pagamento 
de propina ao chefe do Execu-
tivo estadual.

“Aquela suspensão do 
cara (João Furtado) e passar 
para o número 1 (segundo a 
PF, Marconi Perillo), o do ba-
baca do João Furtado, decla-
rou guerra para nós viu? Tra-
vou todo meu procedimento 
da nota fiscal ir pro (sic) fi-
nanceiro para me pagar e 
metendo os cravos em mim”, 

Ricardo Brito
Da Agência Estado

Guilherme Waltenberg
Da Agência Estado

Akemi Nitahara
Da Agência Brasil
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São Paulo - Neste início 
oficial de corrida à Prefeitura 
de São Paulo, a forte polari-
zação entre o PT de Fernan-
do Haddad e o PSDB de José 
Serra fica cada dia mais evi-
dente. No mais recente em-
bate entre as duas siglas, o 
mote é a liberação de verbas 
pelo Ministério da Educação, 
na gestão do candidato petis-
ta. Em entrevista exclusiva à 
Agência Estado, o presidente 
nacional do PSDB, deputado 
Sérgio Guerra (PE), acusa a 
gestão do ex-ministro de ter 
‘partidarizado’ as verbas do 
MEC, através de um favore-
cimento maior a parlamen-
tares do PT e da base aliada, 
em detrimento da oposição.

Em resposta, um dos co-
ordenadores da campanha 
de Haddad, Chico Macena, 
diz que a crítica do dirigen-

Rio de Janeiro – Passa-
do o período de fiscalização 
das candidaturas, com o fim 
do prazo para pedido de im-
pugnação, que terminou na 
última quarta-feira (18), os 
tribunais regionais eleito-
rais (TREs) e os ministérios 
públicos estaduais agora vão 
direcionar o trabalho dos fis-
cais para as propagandas dos 
candidatos e partidos. Desde 
6 de julho, elas estão autori-
zadas conforme a legislação 
eleitoral.

O promotor Rodrigo 
Molinaro, coordenador do 
Centro de Apoio Operacional 
das Promotorias Eleitorais 
(Caop) do Ministério Público 
do Estado do Rio de Janeiro 
(MPE-RJ) lembra que, pela 
Lei nº 9.504, que regula as 

Brasília - O Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) 
passou a divulgar nominal-
mente a relação da remune-
ração de magistrados e ser-
vidores do tribunal desde 
ontem, em cumprimento à 
Lei de Acesso à Informação 
e à Resolução 151 do Con-
selho Nacional de Justiça 
(CNJ). Desde 2010, o órgão 
disponibilizava os valores, 
porém sem os respectivos 
nomes dos servidores.

A divulgação nominal 
dos salários será feita a par-
tir da folha de pagamento 
do mês de junho de 2012. 
As informações anteriores 
a essa data permanecerão 
anônimas. Os dados poderão 
ser acessados na página do 
STJ, ou em um dos guichês da 
Central de Atendimento ao 
Cidadão (CAC), localizados 
no térreo do Edifício dos Ple-
nários, em Brasília

reclamou Abreu, em telefone-
ma para Cachoeira às 12h49 
de uma sexta-feira, dia 15 de 
julho do ano passado.

Cachoeira pede que o ex-
-diretor da Delta explique a 
situação novamente. Abreu 
conta-lhe que o secretário de 
Segurança teria colocado uma 
pessoa “no meio do percurso” 
para cuidar do pagamento 
das faturas da empreiteira. 
Ele disse ainda que, com a 
suspensão do acerto pessoal 
com Furtado Neto, os repas-
ses foram congelados. “Ele 
(o secretário) travou nossas 
coisas lá. Travou tudo”, disse 
Abreu.

“E aí”, perguntou Cacho-
eira. “E aí, mandou recado, 
meu amigo. Se eu não voltar 
a cumprir com ele, vai ficar 
tudo travado e ameaçou che-
gar no final do ano e não re-
novar o contrato e licitar tudo 
de novo”, respondeu o ex-di-
retor da Delta.

“Vagabundo, não é? Por-
que que ele não pagou an-
tes? Vou falar com Edivaldo 
que ele tá indo lá agora com 
o governador (sic)”, disse Ca-
choeira, referindo-se ao ex-
-diretor do Departamento de 
Trânsito em Goiás Edivaldo 
Cardoso, que deixou o cargo 
no início de abril após terem 
sido reveladas gravações de 
conversas dele com o contra-
ventor.

Cerca de sete horas de-
pois, os dois voltam a se falar 
ao telefone. O ex-diretor da 
Delta pergunta a Cachoeira 
como foi a conversa com o 
número 1. Não fica claro com 
quem o contraventor conver-
sou. No grampo, Cachoeira 
diz que Perillo quer falar com 
ele “pessoalmente”. E acres-
centa que vão se encontrar na 
casa de Edivaldo Cardoso. O 
contraventor acrescenta que 
vai para a conversa com Pe-
rillo com um “arsenal”.

Sem precisar data, o go-
vernador admitiu à CPI ter 
se reunido com Cachoeira 
em uma ocasião na casa de 
Cardoso. Segundo ele, os 
dois conversaram rapida-
mente sobre incentivos fis-
cais para a empresa de me-
dicamentos.

Disputa em SP esquenta clima 
de polarização entre PT e PSDB

Assessoria repudia as acusações STJ divulga 
salários com 
nomes de
servidores 

te tucano ocorre em razão 
da “tentativa de manipular 
dados (dessas liberações)”. 
“Vemos também que a ten-
dência é de polarização. Mas 
do nosso lado, a oposição é 
feita às claras, nas ruas, com 
argumentos sólidos. Essa 
tentativa de manipular da-
dos, montar manifestações 
artificiais, não vai prosperar. 
José Serra deveria se ocupar 
mais em como vai defender 
sua bandeira, que é a conti-
nuidade de uma gestão que 
80% não quer mais”, criticou.

A área técnica do PSDB 
produziu um estudo com 
dados extraídos do Sistema 
Integrado de Administração 
Financeira do Governo Fede-
ral (Siafi), obtido com exclu-
sividade pela Agência Estado, 
segundo o qual 52,8% das ver-
bas de emendas parlamenta-
res foram pagas a petistas en-
tre 2005 e 2012, época que o 
Ministério era comandado por 

Haddad. A assessoria de im-
prensa de Fernando Haddad 
questiona os dados, afirman-
do que entre 2005 e 2006 o 
Siafi “não segregava dados de 
forma a permitir acompanha-
mento de emenda individual”. 
Com base nesse estudo, Guer-
ra chamou a gestão de Haddad 
de “irresponsável, antidemo-
crática e antipatriótica”. 

A assessoria de impren-
sa do MEC afirmou, mediante 
nota, que “as emendas par-
lamentares individuais pa-
gas nunca superaram 1% do 
orçamento do Ministério da 
Educação, portanto, não há a 
mínima possibilidade de par-
tidarização de um orçamento”. 
Eles também argumentaram 
que a liberação das emendas 
não está a encargo do minis-
tro. “A liberação de emendas 
sempre foi coordenada pela 
Secretaria de Relações Insti-
tucionais da Presidência da 
República”, disseram.

eleições, é proibido fazer 
propaganda em vias e bens 
públicos, bem como em lo-
cais de uso público, como 
lanchonetes e cinemas.

“É absolutamente ve-
dado o uso dos chamados 
galhardetes, como havia 
antigamente, até há alguns 
anos, em postes, árvores, si-
nalização de trânsito. O que 
se admite é a propaganda em 
bens privados. Então o elei-
tor pode voluntariamente 
concordar que se coloque na 
frente da casa dele um cartaz 
com a indicação do seu can-
didato a prefeito e a vereador 
predileto, desde que não seja 
pago, o eleitor não pode co-
brar por isso”, disse.

Também são permitidos 
a panfletagem e comícios em 
horários determinados. Está 
proibida a distribuição de 
brindes ou objetos que re-

presentem vantagem ao elei-
tor, além da propaganda polí-
tica em outdoor. Os cartazes 
e banners não podem ultra-
passar 4 metros quadrados.

De acordo com Molina-
ro, o objetivo da fiscalização 
é evitar o abuso do poder 
político e econômico. Ele cita 
como exemplo comum o fun-
cionamento de centros so-
ciais, abertos por candidatos 
para oferecer serviços diver-
sos, como médico, dentista e 
até corte de cabelo.

“O que a gente verifica é 
que esses centros sociais fun-
cionam como instrumentos 
de obtenção de dividendos 
político eleitorais. Porque 
os políticos instalam esses 
centros, normalmente em 
localidades mais carentes, 
e a comunidade passa a ver 
naquele político um grande 
bem-feitor, o político se colo-

ca como aquele que substitui 
o Estado. E a pergunta que se 
faz é: até que ponto a popula-
ção não fica refém de um ci-
clo vicioso, com esse tipo de 
assistencialismo?”.

Qualquer cidadão pode 
denunciar a propaganda 
eleitoral irregular ou o abu-
so de poder econômico. A 
Ouvidoria do MPE-RJ recebe 
denúncias anônimas pelo te-
lefone 127.

O Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio também ofe-
rece o Disque-Denúncia, que 
funciona desde o ano pas-
sado, ainda no período pré-
-eleitoral. De acordo com o 
juiz responsável pela fiscali-
zação eleitoral no município 
do Rio, Luiz Fernando Andra-
de Pinto, o cidadão tem par-
ticipado bastante, mandando 
denúncias principalmente 
pela internet.

Cidadãos de olho nas irregularidades
pROpAgAndA ELEItORAL

Carlos Cachoeira é investigado por comandar esquema de influência na administração pública, com pagamento de propinas

Em nota, a assessoria 
de imprensa do secretário 
de Segurança Pública ne-
gou e repudiou “as ilações” 
envolvendo-o baseadas no 
vazamento de conversas en-
tre presos da Operação Mon-
te Carlo. Segundo o órgão, 
os pagamentos para a Delta 
seguiram um “cronograma 
normal” desde que Furtado 
Neto assumiu o cargo, em ja-
neiro de 2011.

O secretário disse, por 
meio da assessoria, que a 
própria PF não encontrou 
“nenhuma prova contra o se-
cretário no âmbito das inves-
tigações” e que não há uma 
gravação sequer de conversa 
dele com qualquer um dos 
indiciados pela polícia.

A assessoria de impren-
sa do governador de Goiás 
afirmou que não houve ne-
nhuma ameaça quanto à re-
novação do contrato com a 
Delta, muito menos a inter-
rupção dos pagamentos. Ele 
disse ainda que há “pessoas 
que retiram fragmentos de 
mais de 30 mil horas de gra-
vações com a clara intenção 

de montar uma ilação sobre 
propinas”.

Perillo afirmou em nota 
que já declarou “por diver-
sas vezes” que Cachoeira 
jamais lhe fez qualquer tipo 
de cobrança. “Nunca algum 
prestador de serviços, nos 
governos comandados por 
Marconi Perillo, teve que 
pagar qualquer quantia em 
troca de benefícios ou cum-
primento de obrigações con-
tratuais”, disse.

A Delta negou qualquer 
tipo de irregularidade no con-
trato. “A Delta venceu concor-
rência pública, aberta e trans-
parente destinada a fornecer 
veículos para a Secretaria de 
Segurança de Goiás. Os au-
tomóveis foram colocados à 
disposição do Estado, sempre 
foram usados da forma con-
tratada e sobre este serviço 
prestado havia o pagamento 
devido estabelecido em con-
trato”, afirmou, em nota.

Segundo a empresa, 
Abreu foi afastado da em-
preiteira em março de 2012 
em razão das acusações que 
pesam contra ele.



 Denver, EUA (EFE)- Pelo 
menos 12 pessoas morreram 
e mais de 30 ficaram feridas 
devido aos disparos feitos por 
um jovem de 24 anos duran-
te a pré-estreia do filme Bat-
man: O Cavaleiro das Trevas 
Ressurge em um complexo de 
cinemas em Aurora, no esta-
do do Colorado. O ataque foi o 
mais grave ocorrido nos Esta-
dos Unidos nos últimos cinco 
anos, e aconteceu a apenas 
20km do local do massacre de 
Columbine, onde dois alunos 
mataram outros 13 em 1999.

Em 2007, um caso se-
melhante voltou a chocar os 
EUA: o estudante coreano Cho 
Seung-Hui, de 23 anos, matou 
32 colegas e professores da 
Universidade de Virgínia Tech 
antes de se suicidar. O suposto 
autor da matança de ontem foi 
identificado pelas autoridades 
federais como James Holmes, 
um jovem de 24 anos e proce-
dente do Estado do Tennessee.

James Wilburn, que es-
tava na segunda fila de pol-
tronas na Sala 9 do complexo 
Century, disse ao jornal “The 
Denver Post” que um homem 
vestido de preto e com uma 
máscara entrou por uma por-
ta de emergência que fica na 
parte da frente da sala.

Várias testemunhas afir-
maram que Holmes estava 
fantasiado de “Bane”, perso-
nagem que mede forças com 
o Batman no filme e que tem 
o rosto coberto por uma más-
cara. Também disseram que 
ele usava um colete à prova 
de balas e estava com duas 
armas de alto calibre. O jo-
vem jogou um tubo com gás 
lacrimogêneo, pegou uma das 

Atirador mata 12 pessoas no pior 
ataque em cinco anos nos EUA
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O massacre foi praticado 
por um jovem de 24 anos, 
em um cinema no Colorado
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armas e abriu fogo em direção 
ao público. Assim que acabou a 
munição desta arma, segundo 
James Wilburn, o criminoso a 
deixou no chão, pegou a outra 
e voltou a disparar.

Wilburn disse que ouviu 
cerca de 30 tiros enquanto ele e 
seus amigos se escondiam atrás 
de poltronas. A polícia de Auro-
ra deteve Holmes, a alguns qui-
lômetros do cinema, portando 
uma espingarda e um revólver. 
Ao ser abordado, Holmes disse 
que sua casa estava cheia de ex-
plosivos. O chefe de polícia de 
Aurora, Dan Oates, confirmou 
que foram encontrados explo-
sivos “muito sofisticados” no 
apartamento de Holmes. Devi-

do à periculosidade das bom-
bas, as autoridades ordenaram 
a evacuação de cinco edifícios 
próximos.

Em entrevista coletiva, Jim 
Yacone, agente especial do FBI 
a cargo do escritório em Den-
ver, disse que as autoridades 
estão trabalhando “para ver 
como o material inflamável e 
explosivo pode ser desarmado”.

O secretário de imprensa 
do Pentágono, George Little, 
disse que, segundo as inves-
tigações iniciais, “é possível 
que haja militares entre as víti-
mas”, embora não tenha espe-
cificado se eles estariam entre 
os feridos ou mortos.

O presidente dos Estados 

Unidos, Barack Obama, que es-
tava na Flórida em campanha 
eleitoral, cancelou sua agen-
da após o fato, que qualificou 
como uma “tragédia nacional”.

“Sei que muitos de vo-
cês vieram hoje aqui para um 
evento de campanha. Estava 
esperando ter uma entretida 
conversa sobre alguns assun-
tos realmente importantes que 
nos importa como país, e as di-
ferenças entre eu e meu opo-
nente nesta eleição”, explicou 
aos presentes em Fort Myers, 
Flórida. 

No entanto, “nesta manhã 
acordamos com a notícia de 
uma tragédia que nos lembra, 
de todas as maneiras, que esta-

mos unidos como uma só famí-
lia americana”.

O pré-candidato presi-
dencial pelo Partido Republi-
cano, Mitt Romney, também 
expressou sua consternação 
com os fatos. “Oramos pelas 
famílias das vítimas nesse mo-
mento. Esperamos que a pes-
soa responsável por este crime 
terrível seja levada à justiça em 
breve”, disse em comunicado.

Além disso, a Warner 
Bros, produtora de “Batman: 
O Cavaleiro das Trevas Res-
surge”, emitiu um comuni-
cado no qual expressou suas 
“mais sinceras condolências 
às famílias das vítimas neste 
trágico momento”. 

Hugo Chávez 
tem vantagem 
de mais de 27%
sobre Capriles

Caracas (EFE) - O presi-
dente venezuelano, Hugo Chá-
vez, apresenta uma vantagem 
de 27,3 pontos percentuais so-
bre o candidato da aliança opo-
sitora, Henrique Capriles com 
vista nas eleições presidenciais 
de 7 de outubro, revelou ontem 
uma pesquisa privada elabora-
da pelo instituto Consultores 
30.11.

Segundo o estudo, 58,6% 
dos entrevistados afirmaram 
que preferem votar a favor da 
terceira reeleição de Chávez, 
enquanto 31,3% preferem 
Capriles, o candidato oposi-
cionista da Mesa da Unidade 
Democrática (MUD).Apesar de 
a atual vantagem estar situada 
em 27,3 pontos percentuais, 
Chávez perdeu 4 pontos nesta 
pesquisa em relação à realiza-
da no mês de março.

Questionados a respeito 
de “quem deverá” ganhar as 
eleições de outubro, 63,8% dos 
entrevistados apontou Chávez 
como favorito, enquanto 27,9% 
optaram por Capriles. Neste 
aspecto, o diretor do instituto, 
German Campos, afirmou que 
o “pequeno percentual” do 
chamado “grupo de indecisos 
(8,3%) não deve decidir nada”.

“Estamos em um cená-
rio já polarizado, com Chávez 
rondando os 62% e Capriles 
os 38%”, afirmou Campos, 
que apontou que estes núme-
ros são similares aos obtidos 
nas eleições presidenciais de 
2006, quando Chávez teve 
62,84% dos votos, enquanto o 
opositor Manuel Rosales teve 
36,9 %. 

A tragédia aconteceu durante a pré-estreia do filme sobre Batman, quando James Holmes (detalhe) promoveu uma série de tiros

Nações Unidas  (Reu-
ters) - O Conselho de 
Segurança (ONU) votou 
por unanimidade ontem 
a extensão da missão de 
vigilância na Síria por 30 
dias, mantendo viva uma 
parte fundamental do 
plano do mediador in-
ternacional Kofi Annan 
para acabar com o confli-
to de 16 meses.

O conselho de 15 mem-
bros aprovou uma medida 
proposta pela Grã-Bretanha 
para prorrogar o mandato 
dos monitores, que iria ex-
pirar às 1h de sábado (horá-
rio de Brasília).

A Rússia, que junto 
com a China vetou uma re-
solução anterior que teria 
aberto a porta para san-
ções ao governo do presi-
dente sírio, Bashar al-As-
sad, retirou suas objeções à 
proposta britânica depois 
que ela foi ampliada para 
exigir que tanto as forças 
governamentais quanto os 
combatentes rebeldes to-
mem medidas para acabar 
com a violência.

A nova resolução es-
tabelece que o Conselho 
apenas consideraria ex-
tensões adicionais para a 
missão “no caso de relató-
rios do secretário-geral e 
do Conselho de Segurança 
confirmarem a cessação 
do uso de armas pesadas 
e uma redução suficiente 
no nível de violência por 
todos os lados” para per-
mitir que os monitores da 
ONU possam operar.

Tanto os Estados Uni-
dos quanto a Grã-Breta-
nha descreveram a nova 
resolução como uma últi-
ma chance para os obser-
vadores.

“Se nos próximos 30 
dias houver uma mudan-
ça nessa dinâmica e essas 
condições forem satisfei-
tas, então é claro que o 
Conselho de Segurança, 
por recomendação do se-
cretário-geral, irá analisar 
o futuro da missão”, disse 
o embaixador britânico 
na ONU, Mark Lyall Grant, 
aos repórteres.

“Mas se a situação não 

ONU estende por 30 dias missão na Síria
CONFLITO ÁRABE

Guiana procura 
brasileiros que 
são acusados
de assassinatos

A tranquila aldeia de Regi-
na, às margens do rio Aproak, 
uma via de abastecimento dos 
garimpeiros ilegais na Guia-
na Francesa, é o palco de uma 
perseguição policial ao bando 
do brasileiro Manoel Ferrei-
ra Moura, o Manoelzinho, 25 
anos, suspeito pela morte de 
militares. Ao todo, são 120 po-
liciais, entre eles homens da 
GIGN, unidade de elite da gen-
darmeria francesa, convocados 
para perseguir os marginais 
através da floresta equatorial e 
de seus gigantescos rios.

 Os investigadores consi-
deram o bando suspeito de ter 
matado, em 27 de junho, dois 
sub-oficiais do 9º Regimento 
de Infantaria Marinha, que pa-
trulhavam uma das zonas de 
garimpagem de ouro mais pro-
dutivas da Guiana.

 Naquele dia, em Dorlin, 
60 km do Suriname, três gen-
darmes ficaram feridos duran-
te um violento confronto, com 
armas de guerra de calibre de 
5.56 mm e 7.65 mm. As autori-
dades voltaram 15 dias depois 
para recuperar o controle do 
lugar, onde muitos garimpeiros 
ilegais ainda atuam.

mudar, então, obviamen-
te, a missão será retirada 
após 30 dias”, acrescentou.

A missão da ONU na 
Síria tem até 300 observa-
dores militares desarma-
dos, cujo papel tem sido o 
de monitorar um cessar-fo-
go fracassado acertado em 
12 de abril. A maior parte 
da sua atividade de acom-
panhamento foi suspensa 
em 16 de junho devido ao 
aumento do risco com a 
violência crescente.

Há também cerca de 
100 civis trabalhando para 
uma solução política e mo-
nitorando questões como 
os direitos humanos.

A embaixadora norte
-americana nas Organiza-
ção das Nações Unidas, Su-
san Rice, disse a jornalistas 
que os EUA tinham aderido 
relutantemente à nova re-
solução, mas descreveu-a 
simplesmente como um 
plano de saída para as equi-
pes de monitoramento.

Embaixada brasileira
O embaixador do Bra-

sil na Síria, Edgard Cascia-
no, deixou a Capital síria, 
Damasco, com destino a 
Beirute, no Líbano, por 
via terrestre. Ele foi orien-
tado pelo governo da 
presidente Dilma Rousseff 
a fechar a Embaixada do 
Brasil em Damasco. A or-
dem foi retirar os funcio-
nários e passar a atender 
às demandas em Beirute. 
De acordo com informa-
ções do Itamaraty, os fun-
cionários da embaixada 
já chegaram à Capital do 
Líbano.

 O governo brasileiro 
esperou sinalizações do 
embaixador para definir o 
momento adequado para 
o fechamento da embaixa-
da. O Itamaraty divulgou 
nota informando que deci-
diu deixar um funcionário 
no local, para permanecer 
como ponto de contato en-
tre os cidadãos brasileiros 
no país e o Consulado-Ge-
ral em Beirute e a Embaixa-
da em Amã (Jordânia). 

Os confrontos são intensificados entre o governo e os rebeldes

FOtOS: Divulgação
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Sob pressão, a Raposa
enfrenta o Baraúnas
hoje no Amigão

Fundista lamenta a falta 
de patrocínio e sonha 
ainda com Olimpíada

“Ainda não chegou
a hora de parar”

PRETINHA

Aos 35 anos, Ednalva Laureano, 
a Pretinha, garante que não pensa em 
parar e encerrar sua carreira de tantos 
títulos, tão cedo. Segundo a corredora, 
o planejamento é continuar por um 
bom tempo, disputando competições 
ao longo do país e buscando melhorar 
cada vez mais o nível.

“Eu não penso em parar tão cedo 
não. Quando a gente gosta não tem 
idade para parar. No atletismo não tem 
idade para parar a não ser que o atleta 
queira mesmo. Mas eu imagino que até 
os 40 anos eu continue correndo bem. 
Correr é algo que faz bem para a saúde 
então nem penso em parar”, explicou a 
fundista.

A disposição continua grande, mas 
é inegável o fato do corpo não reponder 
mais da mesma forma, em relação há al-
guns anos atrás. Atleta exemplar, Preti-
nha sempre foi comprometida com a 
profissão, mas não teve nada 
que pudesse evitar com que 
seu organismo virasse re-
sidência de lesões. Problemas 
que, sem sombra de dúvidas, 
atrapalharam sua performance e 
também diminuiu seu potencial 
em crescer no esporte.

“Sofri muitas lesões na minha 
carreira. É por isso que não corro tão 
bem atualmente. Sempre foi assim. 
Quando eu vinha de uma fase ótima de 
treinamentos, eu me machucava. Isso 
me prejudica até hoje, porque a gente 
sempre tem medo de que volte, tenta 
não forçar. Espero manter essa fase 
boa que estou”, comentou a atleta.

Sobre o atletismo paraibano, Ed-
nalva garante que o Estado possui 

grandes valores para o esporte. No 
entanto, lamenta o fato de 

que os jovens que têm po-
tencial de se tornarem 
bons atletas precisem 
sair para outros Es-
tados para poderem 

continuar a evoluírem. 
Segundo Pretinha falta 
apoio a esses atletas para 
que eles possam perma-
necer aqui.

“Eu já tive muitas 
propostas para sair da 
Paraíba para treinar fora, 

mas sempre preferi per-
manecer. Mas é compli-
cado mesmo ficar aqui. 
Temos muitos atletas 
bons por aqui, mas 
falta apoio dos go-
vernantes a eles. Aí 
os que se destacam 
têm que ir para São 

Paulo para conseguirem viver no atle-
tismo. Aqui é muito difícil de se viver 
do esporte”, finalizou.

Apesar das dificuldades notáveis, a 
paraibana mostra um otimismo de quem 
já conseguiu superar diversas adversi-
dades. Em 2007, quando ainda era uma 
das principais maratonistas do Brasil, 
Pretinha participou do Pan-Americano 
do Rio de Janeiro. Perguntada se ainda 
pensa em disputar um Pan ou até uma 
Olimpíada, competição que nunca esteve 
presente, a fundista diz que vai trabalhar 
para isso.

“A vontade é grande de disputar 
um Pan e uma Olimpíada. Em 2016 
será no Brasil, se Deus permitir, quem 
sabe não é? Nunca disputei uma Olim-
píada, mas isso nunca foi um frustra-
ção não. Claro que nós atletas temos o 
sonho de disputar os Jogos Olímpicos, 
mas eu fico muito orgulhosa quando 
tem paraibanos lá representando nos-
sa terra”, frisou.

Pedro Alves
Especial para A União

A cidade de Alagoa Nova 
pode se orgulhar de ter como 
filha uma das grandes atletas 
que a Paraíba tem. Nascida no 
ano de 1976 no município que 
fica a 99 km da Capital do Es-
tado, foi lá que Ednalva Lau-
reano, a Pretinha, começou a 
dar seus primeiros passos que 
em pouco tempo se transfor-
mariam em largas passadas em 
provas de longas distâncias do 
atletismo.

Atualmente, a corredora 
paraibana reside em Campina 
Grande e treina na Universida-
de Federal de Campina Gran-
de (UFCG) numa rotina diária 
de duas horas por dia. Na sua 
última prova, em Natal, Preti-
nha venceu a Corrida da Pague 
Menos. No próximo domingo 
ela volta a competir, desta vez 
em Recife, na Corrida da Caixa 
Econômica. 

Hoje em dia, a fundista 
participa apenas de corridas 
pelo Nordeste já que no mo-
mento está sem patrocínio e 
se sustenta com o dinheiro 
das premiações que consegue 
quando vai bem nas provas.

Se o presente não é dos 
mais gloriosos, o passado re-
cente dela explica o porquê da 
atleta ser uma das principais 
referências do Estado no es-
porte. Ao longo de sua carreira 
de 14 anos, Ednalva Laureano 
coleciona grandes resultados 
ao longo do país e do mundo. 

Especialista em provas de 
5 e 10 km, a paraibana alcan-
çou notáveis resultados como 
ser campeã da Corrida de Reis 
de Brasília, bicampeã do troféu 
Cidade  de  São Paulo, tricam-
peã da Corrida 10 km do Brasil, 
tricampeã  da Corrida Tribuna 
de Santos, 2º lugar na Volta  da  
Pampulha em Belo Horizonte e 
1º lugar na Corrida de São Fer-
nando, no  Uruguai. Em 2006 
chegou ao auge quando alcan-
çou o segundo lugar na São Sil-
vestre, corrida mais tradicional 
do país. Prova essa que parti-
cipou oito vezes, conseguindo 
figurar em três pódios.

Mesmo com todo esse his-
tórico de vitórias, a corredora 
não possui nenhum patrocínio. 
Apesar disso, ela garante que 
vive apenas do esporte e conti-
nua se dedicando ao atletismo 
diariamente para poder voltar 
a ser uma atleta de ponta.

“Infelizmente não tenho 
nenhum patrocínio. O que me 
falta mesmo é apoio, tenho 
que bancar tudo sozinha para 
poder continuar, e isso é com-
plicado. Estou sem patrocínio 
nenhum, nem de empresa pri-
vada nem do poder público. 
Vivo só do atletismo. É um es-
porte que exige muito da de-
dicação para que eu possa che-
gar nas provas e vencer. Não 
tenho uma vida maravilhosa, 
mas dá para ir levando”, expli-
cou Pretinha.

Uma carreira repleta de vitórias

FOTOS: Divulgação



Técnica de handebol avalia
títulos conquistados em Omã
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Paraibana da Seleção 
Brasileira destaca os
treinos para o sucesso

Os esquecidos...
É visivelmente desrespeitosa a forma de como a 

Comissão de Árbitros da CBF tem tratado os árbitros 
da Paraíba. Entre praticamente quase que quinhentos 
árbitros do quadro nacional, espalhados por todo o 
Brasil, os da Paraíba são sem dúvidas os mais esque-
cidos pelo comandante da arbitragem nacional, o Sr. 
Sérgio Correia. 

Durante cinco semanas os árbitros paraiba-
nos do quadro nacional sequer participaram dos 
sorteios para escalas dos jogos. E o pior é que as 
pouquíssimas vezes que saíram para intervirem nos 
jogos, foram escalados para a famigerada função 
de árbitros adicionais, função esta criada pela 
entidade para aqueles que ficam atrás das metas 
sem o poder de resolver absolutamente nada e 
nada fazer durante o jogo todo e apenas uma vez, 
para a fraquíssima Série D.

O que me chateia de tudo isso, é que por quase 
20 anos fiz parte do quadro de árbitros do Estado, 
onde por cerca de 15, fui do quadro nacional e pos-
so afirmar que na minha época, éramos muito mais 
respeitados e por várias vezes escalados para jogos 
importantes pelos diversos campeonatos disputados 
com o crivo da própria CBF.

Se neste ano a coisa ficou evidente de que para 
a comissão da CBF, os árbitros paraibanos não ser-
vem, só nos resta agora é saber de quem é a culpa...

Pelo que entendo, e a ética me obriga falar, na 
Paraíba nossos árbitros não deixam nada a desejar 
em relação aos árbitros de outros Estados, e se não 
estão apitando talvez seja por conta da oferta da 
própria comissão estadual, que não se entende com a 
comissão nacional e não exige um tratamento ade-
quado para os nossos apitadores.

Não quero acreditar que Sérgio Correia como alto 
mandatário da categoria no Brasil, esteja esquecendo 
os nossos árbitros por conta de deficiência técnica 
ou física, uma vez que em todas as reciclagens reali-
zadas no Estado os árbitros paraibanos dão show de 
competência e sempre ao término de cada reciclagem, 
saem elogiados pelos instrutores ministrantes do 
mesmo.

Acreditar também que o mandatário esteja des-
criminando a Paraíba por conta do fraco futebol que 
o Estado apresenta, também não acredito!

Então fica a interrogação, o que é que está 
acontecendo?...

Como observador dos sorteios, me deparo com 
árbitros do Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins e 
até da cochichola apitando jogos das diversas divi-
sões do Brasileiro, só os da Paraíba não apitam!

Será que tudo isso faz parte da retaliação que já 
prevíamos ao futebol da Paraíba, por conta do imbró-
glio que envolve o Treze e a CBF?...

Na verdade a coisa está muito estranha e nem 
a comissão Nacional se pronuncia sobre o caso, nem 
tão pouco a da Paraíba...

Salvem o nosso futebol antes que ele se acabe...

ronaldocomentarista@hotmail.com

Ronaldo 
Belarmino

No início do mês, as se-
leções masculina e feminina 
do Brasil disputaram o Cam-
peonato Mundial de Beach 
Handball. As duas equipes 
fizeram a preparação nas 
areias das Praias de João Pes-
soa, antes de viajarem para o 
torneio. Com diversas atletas 
que jogam no Estado, as duas 
seleções foram a Omã carre-
gando o favoritismo tanto na 
competição entre os homens 
quanto na das mulheres. E o 
sucesso foi em dose dupla. 
No final do principal torneio 
do mundo na modalidade, 
o Brasil levou a medalha de 
ouro no masculino e no femi-
nino.

Segundo a treinadora 
do time feminino, a parai-
bana Rossana Marques, o 
título era esperado nos dois 
torneios. Segundo a técnica, 
a preparação foi feita com 
muita qualidade e com o ob-
jetivo de fazer uma grande 
competição em Omã, e no fi-
nal deu tudo certo.

“Foi muito bom. Nós pe-
gamos equipes fortíssimas 
lá, mas devido a nosso treina-
mento a toda nossa prepara-
ção conseguimos as vitórias 
esperadas. Estavam todos 
preparados para isso. O mas-
culino foi mais complicado, a 
final foi mais difícil, enquan-
to as meninas me surpreen-
deram bastante, porque con-
seguiram vencer o torneio de 

uma maneira mais tranquila”, 
analisou a comandante.

A campanha vitoriosa 
no masculino começou com 
uma vitória na estreia diante 
dos anfitriões por dois sets 
a zero. Depois foi a vez do 
Bahrein ser vítima do sele-
cionado brasileiro que ven-
ceu o país asiático por 2 a 0 
novamente. 

Na terceira partida 
pela primeira fase, o time 
comandado por Antônio 
Guerra Peixe venceu a 
Ucrânia por 2 a 0 e conse-
guiu a classificação ante-
cipada. Na última partida 

pela fase inicial, o único 
revés. O time perdeu para 
Rússia por 2 a 1.

Na segunda fase, o Brasil 
enfrentou Egito, Croácia e Es-
panha, e o resultado foi sem-
pre igual: 2 a 1 para o elen-
co brasileiro. Na semifinal 
veio a Croácia novamente e 
o resultado não foi diferente. 
Mais uma vitória, dessa vez 
por dois sets a zero. Na deci-
são, um jogo difícil. Em uma 
partida equilibrada, o Brasil 
encarou a Ucrânia e sentiu 
dificuldade. Mas nada que ti-
rasse o título do time mascu-
lino. O time de Guerra Peixe 

venceu por 2 a 1 e garantiu 
o primeiro lugar no pódio. A 
campanha das mulheres tam-
bém não foi muito diferente, 
já que no final a equipe só teve 
uma derrota. Na primeira fase, 
o time brasileiro venceu por 2 
a 0 Singapura, Tailândia, Hun-
gria, Polônia e Noruega. Na 
segunda fase, o Brasil encarou 
o Uruguai e conseguiu uma vi-
tória por 2 a 1. 

O resultado foi o mesmo 
diante da Croácia. Na última 
partida, contra a Dinamarca, 
a única derrota da campanha, 
2 a 0 para o time europeu. Na 
semifinal veio a Noruega e o 
Brasil conseguiu a vitória por 
2 a 0. Na decisão, o reencontro 
com o único algoz do elenco 
brasileiro na competição. Mas 
foi a vez de dá o troco, e o Bra-
sil venceu por 2 a 0 a Dinamar-
ca, garantindo assim o ouro 
também no feminino. 

Repletas de paraibanos 
e de atletas que jogam no 
handebol do Estado, as equi-
pes brasileiras apresentaram 
um jogo único, de acordo 
com Rossana. Segundo ela, o 
orgulho foi grande de vencer 
uma competição desse nível 
ao lado de diversos conterrâ-
neos. 

“Os times jogaram um 
jogo bonito, um jogo dife-
renciado para o mundo todo, 
um jogo que ninguém con-
segue jogar igual ao Brasil. 
É um orgulho muito grande 
fazer parte desse time. A 
gente faz um trabalho mui-
to grande aqui na Paraíba. 
No meu time feminino seis 
atletas são de times paraiba-
nos, no masculino são mais 
quatro, então o nível aqui é 
altíssimo”, finalizou.

Pedro Alves
Especial para A União

A técnica Rossana Marques afirmou que os títulos eram esperados

Hoje, a Federação de Badmin-
ton da Paraíba (Fepa-PB) vai orga-
nizar o primeiro Torneio Estadual 
de Duplas em João Pessoa. As dis-
putas serão no ginásio do Instituto 
Federal da Paraíba (IFPB) e acon-
tecem das 8 às 17h. A competição 
será apenas de duplas e nas mo-
dalidades masculina e mista. Ao 
todo, 23 duplas, ou seja, 46 atletas 
estarão em busca do título nas ca-
tegorias Sub-15, Sub-17 e Categoria 
Principal.

O torneio ainda vai marcar a es-
treia de uma invenção interessante 
por parte da Fepa-PB. Duas taças es-
peciais, chamadas de “Super Taças 
Badminton PB”, foram feitas para 
que uma dupla fique com elas em 
definitivo. Mas não vai ser tão fácil 
quanto parece. As taças são válidas 
apenas para a Categoria Principal 
nas disputas masculinas, e para a 
dupla poder ficar com elas de vez 
terá de vencer quatro etapas da 
competição que irá começar hoje.

Segundo o presidente da Fepa
-PB, Franklin Martins, a organiza-
ção do torneio foi benfeita e a ex-
pectativa é de uma disputa de bom 
nível. Ainda segundo o dirigente 
maior da entidade, além dos atle-
tas paraibanos, estão confirmadas 
as presenças de alguns jogadores 
do Estado de Pernambuco e do Rio 
Grande do Norte.

“Está tudo em ordem para o 
campeonato. Teremos uma boa 
competição com atletas da Paraí-
ba e de fora. Vão vir jogadores de 
Natal, Recife e Gravatá. No Bad-
minton a gente chama jogadores 
de outras federações para jogarem 
aqui como convidados e participa-
rem também”, frisou Franklin.

Apesar de ser um esporte 
pouco difundido no Brasil, o Bad-
minton apresenta um notável 
crescimento nos últimos anos. 
Ano passado, a modalidade foi 
colocada pelo Comitê Olímpico 
Brasileiro (COB) na lista de espor-
tes que são jogados nas Olimpía-
das Escolares Brasileiras, principal 
competição do país em nível esco-
lar. Por coincidência, a estreia foi 
justamente em João Pessoa, que 
foi sede da competição. De acor-
do com Franklin, a modalidade já 
deixou de ser anônima no país.

“Hoje o Badminton não é um 
esporte desconhecido. Desde que o 
COB botou a modalidade em com-
petições escolares o Badminton 
cresceu bastante. Aqui na Paraíba 
muitas escolas vão disponibilizar 
para os alunos a prática da moda-
lidade. O que falta é só mais apoio 
para que o Badminton seja mais 
difundido ainda. É um esporte que 
qualquer pessoa de qualquer idade 
pode jogar”, finalizou.

Federação organiza primeiro
torneio de duplas na Capital

BADMINTON

O Badminton vem crescendo bastante

Quem está de 
volta ao futebol 
da Paraíba é o 
lateral direito 
Válber. O Jogador 
de 23 anos vai 
defender o Treze 
na Série C. Ele 
que chega por 
empréstimo do America de Natal, é natu-
ral de João Pessoa, e filho do meu grande 
amigo Valdir Cabral, que reside no bairro do 
Rangel. Conheço todos os passos do garo-
to, que já jogou no União São João de Ara-
ras-SP, Mogi Mirim-SP, Vitória-BA, República 
Tcheca e no ano passado foi escolhido como 
o melhor lateral do Campeonato Paraibano 
pelo Botafogo. Ao Válber, Boa Sorte e muito 
sucesso com a camisa do Galo.

TÓPICO
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Sousa busca liderança na Bahia
BRASILEIRO DA SÉRIE D

FUTEBOL 
PARAÍBA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - sábado, 21 de julho de 2012

Representante 
paraibano joga hoje 
contra o Vitória-BA

De olho na liderança do 
grupo A4 da Série D do Cam-
peonato Brasileiro/2012 o 
Sousa faz hoje, às 16h, contra 
o Vitória da Conquista/BA, no 
Estádio Lomanto Júnior, a se-
gunda partida fora da Paraíba 
na competição, pela quinta 
rodada. 

O Dinossauro ocupa 
a segunda colocação, com 
cinco pontos ganhos, dois 
a menos que o Centro Spor-
tivo Alagoano (CSA/AL), lí-
der isolado do grupo, com 
sete, que enfrenta amanhã 
o Itabaiana/SE, em terceiro, 
com quatro, às 16h, no Está-
dio Rei Pelé, em Maceió/AL. 

O Vitória da Conquis-
ta/BA carrega a lanterna 
da disputa com apenas um 
ponto. Um resultado posi-
tivo do Dinossauro e uma 
derrota da equipe alagoana 
deixa o time paraibano na 
ponta da tabela, com oito 
pontos. O alviverde do Ser-
tão paraibano defenderá a 
invencibilidade, ao empa-
tar contra o Feirense/BA e 
CSA/AL  (1 a 1 e 0 a 0) e der-
rotar o Itabaiana/SE (2 a 1). 

Para o segundo com-
promisso em solo baiano – o 
primeiro foi no empate con-
tra o Feirense/BA (1 a 1) – o 
Sousa terá os retornos do 
zagueiro Alisson, que cum-
priu suspensão automática 

e o possível aproveitamento 
do atacante Cleiton Cearense, 
liberado pelo Departamento 
Médico. Com as entradas da 
dupla deixam a equipe Már-
cio Paraíba e Esquerdinha, 
respectivamente. 

O primeiro formará 
a zaga com Henrique, en-
quanto o segundo, atuará 
ao lado de Vitinho no setor 
ofensivo. Com a força máxi-
ma a disposição o treinador 
sousense, Suélio Lacerda, 
aposta na primeira vitória 
da equipe fora de seus do-
mínios, focando as atenções 
na liderança. 

“Primeiro temos que fa-
zer a nossa parte para depois 
torcer por outros resultados 
e assumir a ponta. O impor-
tante é que o grupo está con-
fiante e motivado para trazer 
a vitória da Bahia”, avaliou. 

Já o Vitória da Conquis-
ta/BA busca forças para dei-
xar a última colocação da 
disputa. O time vem de duas 
derrotas e um empate, na 
busca de obter o primeiro 
resultado positivo. Apesar de 
contar com a base que parti-
cipou do Campeonato Baiano 
o treinador Elias Borges vem 
“quebrando a cabeça” para ti-
rar a equipe do sufoco. 

As novidades ficam por 
conta do goleiro Gilberto e 
o meia Baca, contratados no 
início da semana para refor-
çar o grupo. Ele deve manter 
a base que empatou contra o 
Itabaiana/SE (2 a 2) fora de 
seus domínios. A arbitragem 
será do Distrito Federal, com 
Rogério José Bueno no apito, 
auxiliado por José do Nasci-

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Jogadores do Sousa durante treinamentos físicos na semana visando o jogo de hoje contra o Vitória da Conquista, no interior baiano

A Desportiva Guarabira pode 
garantir hoje, às 15h15, vaga na pró-
xima fase do Campeonato Paraibano 
da Segunda Divisão/2012, caso derro-
te o Sport Club Campina Grande, no 
Estádio Amigão, na Serra da Borbore-
ma, na abertura da quarta rodada da 
competição. Realizando uma campa-
nha surpreendente o representante 
do Brejo paraibano é o líder isolado 
do grupo do Litoral, com nove pon-
tos ganhos, contra seis do Miramar 
de Cabedelo, três do Santa Cruz de 
Santa Rita e nenhum ponto do adver-
sário serrano. 

O jogo estava programado para 
amanhã, mas em virtude da partida 
entre Campinense e Baraúnas/RN, 
às 16h, no mesmo local, válido pelo 
grupo A3 da Série D do Campeonato 
Brasileiro a Federação Paraibana de 
Futebol (FPF) decidiu antecipar. Invic-
to e com 100% de aproveitamento o 
Espantalho do Brejo vem de três vi-
tórias consecutivas, contra o próprio 
Sport Clube Campina Grande (6 a 1), 
Miramar de Cabedelo (3 a 0) e o San-
ta Cruz de Santa Rita (2 a 1). 

O treinador Geraldo Cirino deve 
manter a base que vem atuando e 
correspondendo a expectativa dos di-
rigentes e torcedores. Para o coman-
dante brejeiro a união, determinação 
e o entrosamento da equipe são os 
fatores positivos que vem favorecen-
do a caminhada vitoriosa do grupo. 
“Eles estão assimilando o trabalho 
que estamos fazendo nos treinamen-

Desportiva pode garantir a classificação
por antecipação hoje diante do Sport-CG

SEGUNDA DIVISÃO

tos. Um fator importante para quem 
almeja antecipar a classificação e ga-
rantir vaga na próxima fase”, disse. 

Principais artilheiros da Segun-
dona, os atacantes Rafael Guarabira 
e Claudino, com quatro gols (cada), 
a dupla pretende balançar as redes 
e continuar brigando pela artilha-
ria. “Estamos trabalhando para fazer 
mais gols e ajudar o time a vencer ou-
tro desafio. O importante é o coleti-
vo, com todos se empenhando para 
colocar a equipe na próxima fase”, 
avaliou Claudinho. 

Lanterna do grupo o Sport Club 
Campina Grande continua a trajetória 
para obter os primeiros pontos na dis-

puta. Com três derrotas consecutivas, 
diante da Desportiva Guarabira (6 a 1), 
Santa Cruz de Santa Rita (6 a 2) e Mi-
ramar de Cabedelo (1 a 0) a ordem do 
treinador Betão é manter o astral para 
obter a vitória. 

A novidade do “caçula” é a vol-
ta do goleiro Erickson, que foi libe-
rado pelo Departamento Médico. 
O restante da equipe será a mesma 
que perdeu para o Tubarão do Por-
to (1 a 0). “Falo ao grupo para não 
desanimar jamais, afinal, cada jogo é 
uma história e podemos reverter este 
quadro”, disse Betão.  Apita o jogo 
Emanoel Diniz, com bandeirinhas de 
Márcio Freire e Adriana Basílio.  

O atacante Claudinho, artilheiro da Desportiva, comanda o ataque hoje no Amigão

Queda de braço entre CBF e Galo vem prejudicando os árbitros paraibanos do quadro nacional

As confusões entre o 
Treze e a CBF estão resul-
tando em prejuízos para o 
clube paraibano, que teve 3 
jogos fora de casa seguidos, 
fato nunca antes acontecido 
numa tabela de Campeonato 
Brasileiro, além de dificul-
dades para regularização de 
jogadores contratados para 
a competição, e mais recente, 

uma mudança no dia do jogo 
entre o Galo e o Cuiabá, que 
seria disputado no domingo, 
passando para uma  terça-
feira à noite, sob a alegação 
de que não havia passagens 
aéreas suficientes para a de-
legação do adversário vir a 
Campina Grande.

Numa demonstração cla-
ra da CBF em tentar punir o 
futebol paraibano, as repre-
sálias da entidade máxima 
do futebol brasileiro se es-

tenderam agora também aos 
árbitros do Estado. Mesmo 
tendo alcançado boas notas 
nas provas teóricas e práticas 
exigidas pela Comissão Na-
cional de Arbitragem, como 
também terem se saído bem 
em vários jogos do Campeo-
nato Brasileiro do ano passa-
do, este ano, eles não estão 
sendo mais chamados para 
participar dos sorteios dos 
jogos em qualquer das séries 
da competição nacional.

Segundo o presidente da 
Comissão Estadual de Arbitra-
gem, Miguel Félix, não há dú-
vidas quanto à perseguição a 
arbitragem paraibana. “No ano 
passado, todos os nossos 12 ár-
bitros foram chamados para os 
sorteios e os sorteados corres-
ponderam às expectativas. Este 
ano, estão chamando árbitros 
de todos os estados, menos os 
da Paraíba. Eu já me reuni com 
os árbitros e também com a 
presidente da Federação Pa-

raibana de Futebol, Rosilene 
Gomes, que terá um encontro 
esta semana com o presidente 
da CBF José Maria Marim, para 
discutir o assunto.”

Para o árbitro José Rena-
to, o fato não chegou a ser uma 
surpresa para ele. “Tenho expe-
riência e sempre vi este tipo de 
retaliação da CBF contra clubes 
ou estados que contrariem os 
interesses da maior entidade 
do futebol paraibano. “Não te-
nho nenhuma dúvida de que 

a CBF está punindo todo o se-
guimento esportivo da Paraíba, 
por causa de um problema que 
só diz respeito ao Treze e a en-
tidade. Não fico mais indigna-
do com este tipo de coisa, mas 
lamento bastante”, disse o ár-
bitro, acrescentando que esta 
atitude de represália ficou bem 
clara recentemente, quando a 
Comissão Nacional de Arbitra-
gem chegou a escalar 3 trios do 
Acre, numa só rodada, para não 
chamar árbitros da Paraíba.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O Treze não terá folga 
neste final de semana para o 
primeiro jogo em casa, pelo 
Campeonato Brasileiro do gru-
po A da Série C, diante do Cuia-
bá/MT, na próxima terça-feira, 
às 20h30, no Estádio Amigão, 
em Campina Grande. Na pro-
gramação elaborada pela co-
missão técnica os jogadores 
trabalham hoje e amanhã à 
tarde, no Estádio Presidente 
Vargas. Na segunda-feira, vés-
pera do jogo, os atletas retor-
nam pela manhã, encerrando 
os preparativos para encarar o 
time de Mato Grosso. 

   De acordo com o auxi-
liar técnico, Walter Bahia, o 
objetivo é aproveitar o tempo 
para treinar forte e preparar 
a equipe para conseguir a pri-
meira vitória na competição. 
Segundo ele, o entrosamento 
dos jogadores que estão che-
gando é fundamental para um 
melhor rendimento nos próxi-
mos compromissos.     

Já o Campinense realiza 

hoje pela manhã um recreativo 
no Estádio Renatão, enceran-
do a programação da semana 
para encarar amanhã, às 16h, 
o Baraúnas/RN, no Estádio 
Amigão, na Serra da Borbore-
ma, pelo grupo A3 da Série D 
do Brasileiro. Com a força má-
xima a disposição o treinador 
Freitas Nascimento  manteve 
a base no último coletivo, reali-
zado ontem, no Amigão. As no-
vidades ficaram por conta das 
entradas de Fernandes Ander-
son Paulista e Adriano Felício. 

Com a volta do atacante 
Warley, liberado pelo Depar-
tamento Médico, o artilheiro 
do Estadual deste ano, com 
22 gols, terá a companhia do 
baixinho Potita, formando o 
ataque que atuou na conquis-
ta do título estadual/2012. “O 
Fernandes terá mais liberdade 
para criar e atuar em vários se-
tores do campo. Já Potita dará 
velocidade ao ataque, deixan-
do Warley mais fixo na grande 
área”, frisou. 

Elenco não terá folga e 
fará atividade amanhã

TREZE
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& Mundo

Neymar dá show na 
vitória da Seleção por 
2 a 0 contra Grâ Bretanha

Brasil vence último amistoso
ANTES DA ESTREIA EM LONDRES

 

Nada melhor do que 
uma vitória sobre os donos 
da casa para iniciar o cami-
nho até a inédita conquista 
do ouro olímpico. Ainda mais 
com o principal jogador sen-
do vaiado a maior parte do 
tempo e até aplaudido no fi-
nal. A seis dias de sua estreia 
nos Jogos de Londres, a Sele-
ção Brasileira venceu o amis-
toso com a Grã-Bretanha por 
2 a 0, em Middlesbrough. 
Os gols foram marcados por 
Sandro e Neymar, o destaque.

O atacante santista, aliás, 
foi mais uma vez o destaque. 
Não com a mesma veemência 
de outras oportunidades, mas 
sempre decisivo. Foi dele a as-
sistência para o gol do volan-
te, por exemplo. Depois, antes 
do pênalti, ele caiu nas garras 
da torcida, que o vaiou por ter 
caído no gramado após lance 
duro com Bertrand.

A partir daí, perseguido 
pela torcida britânica, Neymar 
foi o principal protagonista do 
jogo, como é esperado para a 
maioria dos jogos do Brasil nas 
Olimpíadas. E de tanto partici-
par do jogo, o craque santista 
conseguiu com que as vaias 
diminuíssem. Melhor ainda: 
ganhou alguns aplausos após 
finalizações. Só que foi nova-
mente vaiado (muito!) quando 
o locutor anunciou que ele ti-
nha sido o nome do jogo.

A Seleção Brasileira estreia 
nas Olimpíadas de Londres na 
próxima quinta-feira, contra 
o Egito, 15h45, em Cardiff, no 
País de Gales. Diferentemente 
do amistoso de ontem, a camisa 

do Brasil não levará o escudo da 
CBF, mas sim a bandeira do Bra-
sil. No mesmo dia, às 16h, a Grã
-Bretanha joga com o Senegal.

O jogo
A Grã-Bretanha tentou su-

focar o Brasil com uma postu-
ra ofensiva logo nos primeiros 
minutos do amistoso. Mas logo 
aos cinco minutos, o time de 
Mano Menezes respondeu com 
ótimo contra-ataque. Damião 
desviou de cabeça e deixou 
Neymar na cara do gol. Só que 
o santista mandou por cima e 
perdeu gol incrível.

Depois desse lance, a 
Seleção Brasileira entrou 
de vez no jogo e deu pou-
cas chances aos britânicos. 
Com o jogo em mãos, o Bra-
sil abriu o marcador aos 11 
minutos. Neymar bateu falta 
para área, a bola passou por 
toda a zaga adversária e en-
controu Sandro. Por trás da 
marcação, o volante apare-
ceu para cabecear.

O sorriso verde e amare-
lo, provocado pelo protetor 
dentário de Sandro, era igual 
à felicidade de Mano Menezes 
com o sucesso de uma jogada 
ensaiada. Após o gol, o Brasil 
viveu momento de instabilida-
de na partida. Neymar parecia 
irritado com a dificuldade nas 
jogadas. E ficou ainda mais 
com as vaias da torcida britâ-
nica.

Aos 29 minutos, o garoto 
se enroscou com Bertrand na 
grande área e ficou caído, dei-
xando os torcedores irrita-
dos. Como resposta, Neymar 
converteu pênalti sofrido por 
Hulk, aos 34 minutos, e na 
comemoração olhou para a 
torcida ironicamente.

O Botafogo confirmou na última 
quinta-feira o dia da estreia de Clarence 
Seedorf. O jogador defenderá o Glorio-
so pela primeira vez amanhã, contra o 
Grêmio, e durante entrevista coletiva 
ontem, o craque holandês prometeu 
dedicação total no duelo e confessou es-
tar bem ansioso para poder finalmente 
ajudar o alvinegro carioca.

“O time, nesses três jogos a que 
assisti, mostrou a capacidade para fazer 
um bom campeonato, ser competitivo, 
e agora vou poder ajudar também a re-
alizar esse sonho”, iniciou o meia. 

O craque argentino Riquelme 
não aceitou jogar pelo Flamengo 
alegando que o clube está sofrendo com 
uma grande pressão de sua torcida. 
Inconformado com a recusa do camisa 
10, o treinador Joel Santana criticou a 
postura do atleta. Para o comandante 
rubro-negro, o meia não merece vestir 
a camisa do clube carioca. “Quantos 
torcedores tem o Boca? São 10 milhões 
ou 15 milhões? Aqui são 40 milhões de 
rubro-negros”, disse Joel Santana que 
continua na corda-bamba.

Seedorf ansioso 
para sua estreia

Técnico do Fla 
critica Riquelme

Vitória foi muito difícil e serviu para Mano Menezes melhor definir seleção para estreia contra o Egito

Muricy Ramalho sonhava 
em ter Robinho no time do Santos 
para o restante da temporada, 
mas a negociação não foi como o 
Peixe esperava. Depois de muita 
conversa com o Milan, o clube 
rossonero resolveu não liberar 
mais o jogador, que permanecerá 
na equipe italiana no restante do 
ano. Para o comandante alvinegro, a 
venda de Thiago Silva e Ibrahimovic 
foi um dos motivos do insucesso da 
transferência. “Chegou perto, perto 
mesmo, mas acho que a venda dos 
dois jogadores do Milan complicou um 
pouco”, lamentou o treinador.

Milan não 
libera Robinho

Iniciou-se uma nova era no Bei-
ra-Rio. No início da tarde de ontem, 
Fernandão foi anunciado como novo 
técnico do Inter. Substituto de Dorival 
Júnior, o agora treinador já comandará 
a equipe colorada diante do Atlético-
GO, amanhã no Beira-Rio.

O anúncio oficial foi realizado pelo 
vice de futebol Luciano Davi, na tarde 
de ontem, na sala de imprensa do CT do 
Parque Gigante.

“Era hora de fazer uma mudança, 
sacudir o vestiário. O novo comandante 
não será interino. Vamos anunciar que 
Fernando Lúcio da Costa será o novo 
comandante”, frisou Luciano Davi, ao 
lado do assessor Cuca Lima.

Por coincidência, Fernandão assu-
mirá como treinador depois de um ano 
no retorno ao time. Foi contratado em 
19 de julho de 2011 como diretor-téc-
nico.

“O Fernandão sempre teve sonho 

de ser treinador, mas nunca comentou 
isso. A convicção é de departamento de 
futebol. O convite lhe causou surpresa. 
Acreditamos sim que o trabalho possa 
dar certo. Além de ele ser líder, é um 
entendedor de futebol”, acrescentou 
Davi.

Nem Clemer, treinador dos juvenis, 
e nem André Jardine, dos juniores. O 
novo auxiliar técnico será contratado.

“Deixamos o Fernandão bem à 
vontade para escolher o auxiliar técni-
co. É uma pessoa muito próxima a ele. 
Já trabalharam juntos no Goiás e, em 
breve, vocês saberão quem é”, acres-
centou o dirigente.

Para a vaga de diretor técnico, 
antes ocupada por Fernandão, o Inter 
deve definir a vinda de Felipe Ximenes, 
atual executivo de futebol do Coritiba. 
A figura do auxiliar do novo técnico ain-
da não foi definida pela direção colo-
rada.

Inter-RS contrata Fernandão 
para substituir Dorival Júnior

BEIRA RIO

 O Bahia demorou ape-
nas algumas horas para de-
finir quem substituirá o téc-
nico Paulo Roberto Falcão, 
demitido na madrugada de 
ontem após a goleada de 4 
a 0 para o Fluminense, no 
Engenhão. Trata-se de Caio 
Junior, que recentemente 
deixou o Al Jazira, time dos 
Emirados Árabes.

Caio Junior chega com 
a missão de tirar o Bahia da 
zona de rebaixamento do 
Campeonato Brasileiro. A 
equipe tricolor ocupa hoje a 
vice-lanterna da tabela, com 
apenas sete pontos em dez 
rodadas disputadas.

Os detalhes do acerto 
com o novo treinador ainda 
não foram divulgados pelo 
clube, mas especula-se que 
ele já esteja presente no 
estádio de Pituaçu para as-

sistir à partida de amanhã, 
contra o Coritiba. O auxiliar 
Eduardo Barroca deverá co-
mandar a equipe do banco 
de reservas.

Caio Junior, 47 anos, 
seguiu para os Emirados 
Árabes depois de passagens 
por Botafogo e Grêmio, esta 
com duração de apenas 48 
dias (ou oito jogos). Antes 
disso, no Brasil, ele já havia 
comandado diversos outros 
clubes, como Flamengo, Pal-
meiras, Goiás e Paraná, onde 
ganhou destaque no cenário 
nacional.

Antes do Al-Jazira, clu-
be pelo qual conquistou a 
Copa do Presidente 2012, 
o técnico brasileiro já havia 
tido outra experiência no fu-
tebol do Oriente Médio, ao 
comandar o Al-Gharrafa, do 
Qatar

Bahia demite Falcão e 
Caio Jr. é novo técnico

SÉRIE A

Ex-jogador colorado já vai assumir equipe em partida contra o Atlético-GO pelo Brasileirão

Treinador estava no Al Jazira, dos Emirados Árabes e volta ao Brasil   
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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.: ADRIANA DA SILVA MACEDO
CPF/CNPJ: 102583164-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 69,00
Cedente: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036743
Responsavel.: CHIRLEIDE COSTA BARROSO
CPF/CNPJ: 013009027/0001-97
Titulo: DUP VEN MER IND  R$154,35
Cedente: JOELMA MARIA DE OLIVEIRA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037502
Responsavel.: CICERO ALVES NETO
CPF/CNPJ: 058156574-68
Titulo: SENT JUDICIALR$2.500,00
Cedente: DONATO HENRIQUE DA SILVA
Apresentante: DONATO HENRIQUE DA SILVA
Protocolo: 2012 - 036588
Responsavel.: CONSTRUTORA SIDERAL LTDA
CPF/CNPJ: 010364635/0001-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$454,14
Cedente: DISMACON - DIST DE MATERIAL DE
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037094
Responsavel.: EDIMAR BERNARDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 014794032/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.056,15
Cedente: A L Z GUSTAVO CONFECCOES ME
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037593
Responsavel.: EXATA-CONSERVACAO E LIMPEZA 
LTDA
CPF/CNPJ: 009024478/0001-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$143,95
Cedente: M C MEIRA DIAS
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036907
Responsavel.: FRANCISCO LUIZ DUARTE FILHO
CPF/CNPJ: 013792664/0001-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$174,00
Cedente: RS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036365
Responsavel.: HOMSS SISTEMAS ELETRONICOS LTD
CPF/CNPJ: 013427006/0001-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.400,00
Cedente: ELSYS EQUIP ELETRONICOS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036253
Responsavel.: HOMSS SISTEMAS ELETRONICOS LTD
CPF/CNPJ: 013427006/0001-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.356,67
Cedente: ELSYS EQUIP ELETRONICOS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036256
Responsavel.: JOSE ROMERO ARAUJO
CPF/CNPJ: 473566344-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$250,00
Cedente: PURFX PURIFICADORES LTDA ME

Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MULTI-
PLO JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036599
Responsavel.: JOSE VANDALBERTO DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 449225404-82
Titulo: DUP PRES SER IN  R$140,00
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL PRELUDIO
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036746
Responsavel.: LIVRARIA E PAPELARIA FAMILIA CRISTA
CPF/CNPJ: 007394599/0001-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$880,00
Cedente: LOURECI G ALVES ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036965
Responsavel.: LUBMAIS COMERCIO E LUBRIFI-
CANTES LT
CPF/CNPJ: 012613433/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$205,60
Cedente: BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036629
Responsavel.: MARIA CRISTINA DE SOUZA FRANCA
CPF/CNPJ: 162325264-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 55,00
Cedente: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036741
Responsavel.: MINI MERCADO BESERRA LTDA
CPF/CNPJ: 013987591/0001-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.031,25
Cedente: MAPLAST COMERCIO ATACADISTA LTDA
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034339
Responsavel.: PAULO RICARDO OLIVEIRA DO 
NASCIMENT
CPF/CNPJ: 012764458/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$218,58
Cedente: FORTGIRO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036631
Responsavel.: RIMAR COMERCIO E SERVICOS 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 015024652/0001-33
Titulo: DUP VEN MER IND  R$850,00
Cedente: BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036135
Responsavel.: VALDOMIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 181818724-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$642,50
Cedente: GROTTO FERREIRA CONFECCOES DE 
ROUPA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034967

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,  21/07/2012
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.: ART PAPEIS DISTRIBUIDORA 
LTDA
CPF/CNPJ: 004971819/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$666,45
Cedente: PARPEL INDUSTRIA E COMERCIO 
DE PROD
A p r e s e n t a n t e :  C E F / A G . T R I N C . 
00.360.305/0037-15. JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036192
Responsavel.: ALINE GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 016360324-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$214,15
Cedente: TUBRAS INDUSTRIA DE TUBOS 
DO BRASIL
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 - 034641
Responsavel.: CONTEMPORANEA CONS-
TRUCOES E SERVICO
CPF/CNPJ: 012873740/0001-11
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$600,00
Cedente: BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  B N B  S . A 
-07.237.373/0028-40 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036901
Responsavel.: EDIVALDO SOARES FEITOSA 
JUNIOR
CPF/CNPJ: 046480714-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$135,00
Cedente: SERQUIP TRATAMENTO DE RE-
SIDUOS PB L
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-
90400888/000142 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037128
Responsavel.: ERICA MARQUES S PAULINO 
FERREI
CPF/CNPJ: 111869858-44
Titulo: DUP PRES SER IN  R$13.423,20
Cedente: POSE ESPACO DE BELEZA 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 - 037353
Responsavel.: ESDRAS PEREIRA WAN-
DERLEY
CPF/CNPJ: 047525874-67
Titulo: DUP VEN MER IND  R$351,18
Cedente: BCO INDL E COML S/A  BICBANCO
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037366
Responsavel.: GROTAO MEDICAMENTOS 
GENERICOS LTDA
CPF/CNPJ: 008015391/0001-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 65,04
Cedente: SERQUIP TRATAMENTO DE RE-
SIDUOS PB L
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-
90400888/000142 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037127
Responsavel.: JANILDO BARBOSA DA COSTA
CPF/CNPJ: 156720347-72
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$227,34
Cedente: ADMINISTRADORA DE CONSOR-
CIOS MAIA L
Apresentante: ADMINISTRADORA DE CON-
SORCIOS MAIA L
Protocolo: 2012 - 036865
Responsavel.: JOILMA MARTINS PESSOA
CPF/CNPJ: 069900314-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$119,38
Cedente: KILUZ MATERIAIS ELETRICOS 
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 - 036903
Responsavel.: JOILMA MARTINS PESSOA
CPF/CNPJ: 069900314-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$197,90
Cedente: KILUZ MATERIAIS ELETRICOS 
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 - 036909
Responsavel.: JOVENTINA ALMEIDA DA 
COSTA
CPF/CNPJ: 285705704-06
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$321,59
Cedente: ADMINISTRADORA DE CONSOR-
CIOS MAIA L
Apresentante: ADMINISTRADORA DE CON-
SORCIOS MAIA L
Protocolo: 2012 - 036874
Responsavel.: JOSE FABIANO DOS SANTOS-
-ME
CPF/CNPJ: 010317070/0001-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$715,00
Cedente: GLAUCIA MARIA COSTA ME
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 - 037076
Responsavel.: KALINE MARIANO VALERIO

CPF/CNPJ: 061022344-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$113,52
Cedente: ANA PAULA ROSA DA SILVA
A p r e s e n t a n t e :  C E F / A G . T R I N C . 
00.360.305/0037-15. JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036477
Responsavel.: LEIDIJANE SOUZA FER-
NANDES
CPF/CNPJ: 014700230/0001-78
Titulo: DUP VEN MER IND  R$221,38
Cedente: SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E 
COMERCIO D
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 - 036632
Responsavel.: LUCIANO A DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 024189824-24
Titulo: IND CONDOMINIOR$145,00
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL 
CASUARINAS
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL 
CASUARINAS
Protocolo: 2012 - 036845
Responsavel.: LUIZ BEZERRA CAVALCANTE 
NETO
CPF/CNPJ: 981422674-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$116,80
Cedente: SERQUIP TRATAMENTO DE RE-
SIDUOS PB L
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-
90400888/000142 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035996
Responsavel.: LUCIA DE FATIMA PEREIRA 
WANDERLEY
CPF/CNPJ: 005316346/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$683,55
Cedente: MILENIO MC FOMENTO COMER-
CIAL LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037082
Responsavel.: MARAZUL TURISMO LTD
CPF/CNPJ: 011897006/0001-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.000,00
Cedente: NEGOCIAL FACTORING FORMEN-
TO COMERCI
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 - 037452
Responsavel.: M I RODRIGUES DE ARAUJO 
SERVICOS ME
CPF/CNPJ: 003292417/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$511,40
Cedente: JEFFICA DE GOES CAVALCANTE 
05668270
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 - 037041
Responsavel.: MAXIMA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS
CPF/CNPJ: 008943080/0001-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$203,54
Cedente: FENIX SISTEMAS DE HIGIENE 
LIMPEZA E
A p r e s e n t a n t e :  C E F / A G . T R I N C . 
00.360.305/0037-15. JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036758
Responsavel.: MARIA DO ROSARIO DE LIMA
CPF/CNPJ: 114772037-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$153,39
Cedente: MULTIPEL COM LTDA ME
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-
90400888/000142 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037131
Responsavel.: RONALDO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 437240864-15
Titulo: IND CONDOMINIOR$149,34
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL 
CASUARINAS
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL 
CASUARINAS
Protocolo: 2012 - 036844
Responsavel.: ROMULO GOMES DE AN-
DRADE
CPF/CNPJ: 013652903/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$441,54
Cedente: TRAMONTINA NORDESTE S/A
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 - 036399
Responsavel.: VM CONSTRUCAO E INCOR-
PORACAO LTDA
CPF/CNPJ: 011225623/0001-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$720,00
Cedente: T. F. COMERCIO DE PNEUS LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037403

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,  21/07/2012
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2012
A Prefeitura Municipal de Sumé - PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 030/2012, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Contratação de Serviços para Recuperação do 
Gramado do Estádio Municipal “O Jacintão”. Data de abertura: 31/07/2012 às 10h30min (Horário 
Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licita-
ções da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de Abril, S/N, centro, no horário de expediente. Outras 
informações pelo Telefone (83) - 3353-2274.

Sumé, 18 de julho de 2012.
Daniel Bruno Barbosa da Silva - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2012
A Prefeitura Municipal de Sumé - PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 031/2012, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Prestação de Serviços de Motoniveladora 
(Patrol), e de Caminhões Basculante. Data de abertura: 02/08/2012 às 09h00min (Horário Local). 
Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da 
Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de Abril, S/N, centro, no horário de expediente. Outras informa-
ções pelo Telefone (83) - 3353-2274.

Sumé, 20 de julho de 2012.
Daniel Bruno Barbosa da Silva - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2012
A Prefeitura Municipal de Sumé - PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 032/2012, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Aquisição de Carnes e Produtos Hortifrutigran-
jeiros destinados ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida. Data de abertura: 02/08/2012 às 
11h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de Abril, S/N, centro, no horário de 
expediente. Outras informações pelo Telefone (83) - 3353-2274.

Sumé, 20 de julho de 2012.
Daniel Bruno Barbosa da Silva - Pregoeiro.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Agosto de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de uma moto 0k, 
destinado a Agroindustria deste municipío. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 20 de Julho de 2012
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia 01 de Agosto de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de um Dosador 
semi - automática, destinado a Agroindústria deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 20 de Julho de 2012
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

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

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 11:00 horas do dia 01 de Agosto de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais para 
pré - maldados diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 20 de Julho de 2012
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO
 A Prefeitura Municipal de Patos-PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela le-

gislação em vigor, CONVOCA o Sr. Reginaldo da Silva Galdino , representante legal da empresa 
REGINALDO DA SILVA GALDINO JUNIOR, CNPJ: 11.505.107/0001-08, vencedora de alguns itens 
do Processo de Licitação 030/2012, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
publicação desta, comparecer na Prefeitura Municipal de Patos, Rua Horacio Nóbrega, S/N, Belo 
Horizonte, Patos - PB, a fim de assinar o contrato referente a licitação em epígrafe, sob pena de 
decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no edital de Licitação e no 
Artigo 81 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Objeto do Contrato: Contratação 
de empresa para aquisição parcelada de material médico hospitalar para atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde do Município de Patos – PB, conforme ANEXO I do Edital, Valor Total do 
Contrato R$ 8.245,40. Prazo para entrega do Objeto: 10 dias.

Cientifico ainda que :
a) se não assinar no prazo estipulado será aplicada MULTA DE 20% (vinte por cento) sobre o 

valor do contrato;

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO
 A Prefeitura Municipal de Patos-PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação 

em vigor, CONVOCA a Sra. Dijane Carvalho Freire, representante legal da empresa Drogafonte 
LTDA, CNPJ: 08.778.201/0001-26, vencedora de alguns itens do Processo de Licitação 024/2012, 
para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação desta, comparecer na 
Prefeitura Municipal de Patos, Rua Horacio Nóbrega, S/N, Belo Horizonte, Patos - PB, a fim de 
assinar o contrato referente a licitação em epígrafe, sob pena de decair do direito a contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no edital de Licitação e no Artigo 81 da Lei Federal 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. Objeto do Contrato: Contratação de empresa para aquisição parcelada 
de material médico hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município 
de Patos – PB, conforme ANEXO I do Edital, Valor Total do Contrato R$ R$ 12.699,40. Prazo para 
entrega do Objeto: 10 dias.

Cientifico ainda que :
a) se não assinar no prazo estipulado será aplicada MULTA DE 20% (vinte por cento) sobre o 

valor do contrato;

JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO - CPF Nº 982.220.154-00, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental, para 
Propaganda Volante Eleitoral. Caminhão Placa MMS-2330/PB, SITUADO A Rua Napoleão Laureano, 
680 - Bairro Novo - Gramame - PB.

D.H. COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - CNPJ nº 05.074.154/0001-41, comunica o extravio de 
um Emissor de Cupom Fiscal - ECF, marca BEMATECH 3.26, Nº de Fabricação 4708040793192. 
Conforme Boletim de Ocorrência de 20 de julho de 2012.

EDUARDO FERNNDES DA CRUZ - CPF Nº 441.355.724-72, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental, para propaganda 
Volante Eleitoral - Em Todo Estado da Paraíba - FORD F4000 - Placas:KGE-3778-PB, situado a Av. 
Cruzeiro do Sul, 334 - Cruz das Armas - João Pessoa - PB. Processo: 2012-003987/TEC/AA-0330.

ALEXSANDRA FERREIRA DE ARAÚJO - CPF Nº 050.750.624-31, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental, para 
Publicidade Volante Eleitoral 2012 - F4000-Placas:KLA-7926-PB - Percurso: Em todo Estado da 
Paraíba. Processo: 2012-004063/TEC/AA-0365.

DELMAS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 13.038.986/0001-30, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Operação, para Residencial com 08 apartamentos, situado a Rua Dorise Douza Viana, QD 152 
Lotes 116/115 - Gramame - PB.

SALOG - SERVIÇOS AUXILIARES DE LOGÍSTICA LTDA - CNPJ/CPF Nº 04.698.760/0001-75, 
torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação nº 1869/2012 em João Pessoa, 13 de julho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Construção de um Galpão Industrial para apoio logístico com paletização, carga 
e descarga de mercadorias e serviços de transporte rodoviário de cargas, na Rodovia BR - 101 
Esquina C/Rua B-11 Galpão 04 - Distrito Industrial Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 
2012-001755/TEC/LI-1362.

IVANY RODRIGUES BELINO - CPF Nº 089.163.574-20, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental, para Propaganda 
Volante Eleitoral. GOL Placa KJD-3778/PB, situado a Rua Senador Cunha de Vasconcelos, 125 
- Centro - Mamanguape - PB. Processo: 2012-004054/TEC/AA-0358.

JOSIAS DE LIMA SILVA ME - CNPJ/CPF Nº 10.962.106/0001-20, torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1906/2012 
em João Pessoa, 17 de julho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio Varejista 
de materiais de Construção - Madeiras, na Rodovia PB 41 - Sítio Patrício - Zona Rural Município: 
Rio Tinto - UF: PB. Processo: 2011-006370/TEC/LO-2001.

SILVANA SOARES FLORO - torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação Nº 988/10 - Comércio Varejista de 
Materiais de Construção em Geral AC - 253m² - Mari - PB. Processo: 2012-003805/TEC/LO-3257.

ERNANI CAVALCANTI CHAVES FILHO - CPF Nº 146.906.914-87, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental, para 
Propaganda Volante Eleitoral. FIA/UNO Placa MNC-8629/PB, situado a Rua Olinda 765 - Centro - 
Alagoa Grande - PB. Processo: 2012-004008/TEC/AA-0332.

WILSON DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF Nº 024.106.204-77, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental, para 
Propaganda Volante Eleitoral - Percurso: Município de Santa Rita-PB - FIAT PALIO - Placa:GTI-
2198-PB, situado a Rua General Osório, 95 - Tibiri Fábrica - Santa Rita - PB. Processo: 2012-
004033/TEC/AA-0345.

LWART LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA - CNPJ  N° 05.013.976/0001-12, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambien-
tal para transporte e coleta de óleo lubrificante usado ou contaminado em todo o estado da Paraíba.

A Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP, torna público que à SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a  LICENÇA DE OPERAÇÃO nº. 1913/2012 
- Proc.2012-003450/TEC/LO-3141, para a construção de 100 (cem) unidades habitacionais composto 
de fossa séptica e sumidouro, no município de BAYEUX- PB.

A Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP, torna público que à SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO nº. 1870/2012 
- Proc.2012-001730/TEC/LI-1359, para a construção de uma Adutora de água tratada com 8.430 
metros de extensão e 846 ligações domiciliares, no município de MAMANGUAPE- PB.

TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.482.492/0001-52, torna 
publico que requereu á SUDEMA (superintendência de administração do Meio Ambiente), autorização 
de LICENÇA DE OPERAÇÃO, Referente ao processo de nº: 2012-003958, para: COLETA E TRANS-
PORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE, VEICULO HYUNDAI DE PLACA NPW-3906, 
situado na BR 230 S/N DISTRITO INDUSTRIAL - MUNICIPIO DE SOUSA-PB - CEP: 58800050.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CNPJ: 01.612.686/0004-34, torna publico que requereu 
á SUDEMA (superintendência de administração do Meio Ambiente), autorização de LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, Referente ao processo de nº: 2012-002844, para: OPERAÇAÕ DE ATERRO SANI-
TARIO SIMPLIFICADO, situado na: ZONA RURAL - MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB

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

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

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 074/2012
OBJETO: Contratação de empresa para execução de manutenção preventiva e corretiva nas 

instalações elétricas dos prédios públicos, com: Instalação de rede elétrica de informática; Instalação 
de luminárias; Instalação de rede elétrica de ar condicionado ; Instalação de padrão de entrada de 
energia; Distribuição de rede elétrica e serviços de instalação externa incluindo serviços de instala-
ções de iluminação externa quando da realização de eventos pela edilidade, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital, o qual é parte integrante do mesmo.

ABERTURA: 03/08/2012 ás 08:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no centro administrativo 

Aderbal Martins, na Rua Horacio Nóbrega, S/N, Belo Horizonte, Patos - PB, em todos os dias úteis, no 
horário de 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de comprovante de pagamento no valor 
de R$ 30,00 (Trinta Reais), que pode ser feito na sede da prefeitura. Informações pelo telefone 0(xx) 
83-3423-3610-  ramal 212 e 231 e no site www.patos.pb.gov.br. e no e-mail licitacao@patos.pb.gov.br

Patos – Pb, 20 de Julho de 2012
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00041/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de consultas, exames e procedimentos médicos, 

destinados as atividades da Secretaria de Saúde do Município de Vieirópolis. Data e Local: 03 de 
Agosto de 2012 às 14:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, sediada na Rua Antonio Moreira 
Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 20 de Julho de 2012
DIANA ALVES DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

 AVISO DE CHAMADA PÚBLICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR
CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2012
Torna público que fará realizar a 01.º PRIMEIRA CHAMADA PÚBLICA PARA AGRICULTURA 

FAMILIAR, através da Prefeitura municipal de Araçagi - PB, em sua sede na Avenida Olivo Maroja, 
278 - Centro Araçagi - PB, que os Interessados deverão apresentar a documentação para habilitação 
e Projeto de Venda até o dia 30 de julho de 2012, as 10:00 horas, na Prefeitura Municipal junto ao 
Setor de Licitações, para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao 
atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, considerando o disposto no art. 21 da 
Lei 11.947/2009 e na Resolução FNDE/CD n.° 038/2009. 

Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 8162-4207

Araçagi - PB, 20 de julho de 2012
WALBERTO JOSÉ DA SILVA - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2012

A Prefeitura Municipal de Baía da Traição/PB, torna público que fará realizar através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baía da Traição - PB, às 
10h00min do dia 01 de Agosto de 2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO 
DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO 2012. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 06/2007. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3296-1100.
Baía da Traição - PB, 20 de Julho de 2012

ANTONIO DIAS FREIRE - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2012
A Prefeitura Municipal de Livramento, através de seu Pregoeiro, torna público que realizará, dia 

02/08/2011, às 11:00hs, licitação, tipo menor preço por lote, objeto: Sistema de Registro de Preços 
para Aquisição Parcelada de Combustíveis e Derivados de Petróleo. O edital está disponível na 
Sala da CPL, prédio da Prefeitura sediada a Rua Min. José Américo, 386, centro, Livramento - PB, 
das 08:00 as 13:00, em dias úteis. Tel: (83) 3477-1042.

Livramento PB, 20 de julho de 2012.
Adriano Alexandre César Leite

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

30 de Abril, 45 - Bairro Novo - Boqueirão - PB, às 10:00 horas do dia 01 de agosto de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação dos serviços de transporte 
escolar, da rede pública municipal e estadual de ensino deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0034/2009. 
Informações: no horário das 08:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3391-2318. Email: licitacao.boqueirao@ymail.com
Boqueirão - PB, 20 de Julho de 2012

EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 14:00 horas do dia 01 de Agosto de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de medicamentos 
diversos, mediante solicitação periódica e entrega parcelada. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0325/2009. Informa-
ções: no horário das 09:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3347-1033. Email: licitacao.gb@ymail.com

Gado Bravo - PB, 20 de Julho de 2012
ANTONIO DE PÁDUA BENICIO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 15:00 horas do dia 01 de Agosto de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de material médico 
hospitalar diversos, mediante solicitação periódica e entrega parcelada. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0325/2009. 
Informações: no horário das 09:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3347-1033. Email: licitacao.gb@ymail.com

Gado Bravo - PB, 20 de Julho de 2012
ANTONIO DE PÁDUA BENICIO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Cabedelo

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 59/2012
A Prefeitura Municipal de Cabedelo-PB, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para 

conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei 10.520/02 e suas alterações e subsidiaria-
mente pela Lei 8.666/93 e suas alterações, a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 59/2012, 
cujo objeto é a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria da Saúde, acontecerá no dia 09 
de agosto de 2012 às 08:30 horas, na sala da Comissão de Licitação situada a Rua João Pires de 
Figueiredo - Centro, Cabedelo-PB. O Edital e maiores informações poderão ser adquiridos no ende-
reço acima no horário das 14:00 as 17:30 horas e no endereço eletrônico www.cabedelo.pb.gov.br.

Jurinez Albuquerque Praxedes
Pregoeira

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 00003/2012
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução do serviços de manutenção, 

conservação e limpeza urbana no Município.
LICITANTE HABILITADO:
SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME.
LICITANTES INABILITADOS:
AKYLLES SOUSA DO NASCIMENTO ME; BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO; 

COFEM CONSTRUÇOES SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA.;  CONSTRUTORA COSTA E SILVA 
LTDA; CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA; CONSTRUTORA FERREIRA LTDA 
ME; COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA; ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA; MURALHA 
CONSTRUÇÃO LTDA; SETA CONSTRUÇÕES LTDA; SOLO BRASIL CONSTRUÇÕES, COMERCIO 
E SERVIÇOS LTDA; WANESSA KELLY OLIVEIRA DE VASCONCELOS - WKLIMP LTDA.

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Co-
missão Permanente de Licitação, Rua Orcine Fernandes, Ed. Mel Shopping, Piso Superior, SALA 
215 - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone:(83) 3283-6586
Email: cpl.sape@hotmail.com.

Sapé - PB, 20 de Julho de 2012
FRANCISCO DANTAS COELHO JUNIOR - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2012
A Prefeitura Municipal de Sumé - PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 031/2012, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Prestação de Serviços de Motoniveladora 
(Patrol), e de Caminhões Basculante. Data de abertura: 02/08/2012 às 09h00min (Horário Local). 
Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da 
Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de Abril, S/N, centro, no horário de expediente. Outras informa-
ções pelo Telefone (83) - 3353-2274.

Sumé, 20 de julho de 2012.
Daniel Bruno Barbosa da Silva - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2012
A Prefeitura Municipal de Sumé - PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 032/2012, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Aquisição de Carnes e Produtos Hortifrutigran-
jeiros destinados ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida. Data de abertura: 02/08/2012 às 
11h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de Abril, S/N, centro, no horário de 
expediente. Outras informações pelo Telefone (83) - 3353-2274.

Sumé, 20 de julho de 2012.
Daniel Bruno Barbosa da Silva - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS - PB
2º TERMO DE NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Queimadas - PB, vem através do presente NOTIFICAR, pela se-
gunda vez, a empresa MAXPEL COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PALELARIA LTDA ME - CNPJ 
05.694.099/0001-92, em virtude do atraso na entrega de Material de Expediente, objeto do Contrato 
Administrativo nº. 054/2012, ocasionando prejuízo à administração e descumprindo desta forma as 
cláusulas contratuais firmadas. Solicitamos que a empresa mencionada proceda a sua manifestação 
em resposta a presente notificação, prazo de três dias uteis, sob pena da aplicação das sanções 
previstas no Termo Contratual e na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

QUEIMADAS, 20 DE JULHO DE 2012.
JOSÉ CARLOS DE SOUSA RÊGO

Prefeito
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CONVOCAÇÃO PARA 2° CHAMADA 
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 152/2012

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, con-
siderando que a primeira chamada foi FRACASSADO, publica para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a 
sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas altera-
ções, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João 
da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no 
dia 09/08/2012 às 09:00 horas para:

 Registro de preços para aquisição de etiqueta de amostra auto-adesiva e fita de transferência, 
destinado a Secretaria de Estado da Saúde - SES/HEMOCENTRO, conforme anexo I do Edital.

 Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

 REG. CGE Nº - 12-00791-2
João pessoa, 20 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva da Central de Compras

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº162/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 06/08/2012 às 14:00 horas para:

Aquisição de capa de chuva, gorro e colete refletivo, destinado a Policia Militar do Estado da 
Paraiba - PMPB, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

 REG. CGE Nº - 12-00958-7
João pessoa, 20 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2012
REGISTRO NA CGE Nº 12.00973-5/2012
 A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP, através da Comissão Perma-

nente de Licitação - CPL, realizará às 15h00min do dia 06 de agosto de 2012, a Tomada de Preços 
nº 005/2012, do tipo menor preço, em regime de empreitada por preço unitário, tendo como objeto a 
conclusão da construção de 10 (dez) unidades habitacionais, no município de Monte Horebe, Estado 
da Paraíba, pelo Programa Pró-Moradia. Os interessados poderão adquirir o EDITAL, mediante o 
ressarcimento das despesas de reprodução no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e obter infor-
mações perante a Comissão Permanente de Licitação, situada à Av. Hilton Souto Maior, nº 3059, 
Mangabeira I, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, de segunda a sexta das 08h00min 
às 12h00min, e das 14h00min às 18h00min, ou pelo telefone (83) 3213-9195, no mesmo horário. 

João Pessoa, 19 de julho de 2012.
ESMERALDO ALVES LACERDA

Presidente da CPL

AVISO DE SEGUNDA ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 020911560 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2012

DATA DE ABERTURA: 02/08/2012 - ÀS 09:00h.
REGISTRO CGE Nº 12-00399-8
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER O CENTRO DE 

REFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR-CEREST/PB.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 221/2012 do Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que reabrirá a licitação 
acima, na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por item. O Edital 
ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa-PB ou no site 
www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. 
Fonte de recursos: 060 - CONVÊNIO CEREST (Fundo a Fundo). Consultas com a Pregoeira e a 
sua equipe de apoio no HORÁRIO de 08:00h às 12:00h. e de 14:00h às 18:00h, no Telefone/Fax: 
83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 20 de julho de 2012.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 08/2012

REGISTRO Nº 2997/2012
Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA 

PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA/PB. Regime 
de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: 
Rua Feliciano Cirne, 326, no bairro de Jaguaribe, João Pessoa - Paraíba. Fone: (83) 3218-5275: 
E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 07 de agosto de 2012 às 14h30.

João Pessoa, 20 de julho de 2012.
Simone Medeiros Beserra

Presidente da C.P.L.

CLUBE RECREATIVO KASHIMA
Rua São Lucas, 264, Cristo Redentor - João Pessoa/PB

Filiado a Federação Paraibana de Futebol
Fundado em 12 de janeiro de 199

Cep.: 58.071-130

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O presidente do Clube Recreativo Kashima, cumprindo o que determina o Estatuto Social da 
entidade, convoca Assembleia Geral Extraordinária para o dia 30 de julho do corrente ano, às 20h, 
em primeira convocação e às 21h30, em segunda convocação, para deliberar sobre o seguinte ponto 
de pauta: 1)Informes; 2)Balanço Financeiro e 3)Substituição da secretária geral e do tesoureiro.

João Pessoa, 20 de julho de 2012.
Marcos Antônio de Lima

Presidente

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.

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

ESTADO DA PARAÍBA - PODER JUDICIÁRIO
Comarca da Capital - 17ª Vara Cível.

 EDITAL DE CITAÇÃO (prazo de 20 dias)
A Dr. Josivaldo Felix de Oliveira, Juiz de Direito em substituição da 17ª Vara Cível da Comarca 

de João Pessoa, Estado da Paraíba, faz saber, por meio do presente Edital de Citação, que tramita 
neste Juízo ação de Monitória, processo nº 2002008024743-6 promovida por UNIMED João Pessoa 
Cooperativa de Trab. Médico Ltda em face de Rafael da Silveira Peixoto.

Consiste a finalidade do presente edital em CITAR RAFAEL DA SILVEIRA PEIXOTO, atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para, em querendo, contestar os termos da inicial. Não contestada 
a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do art. 
267 e 269 e 285 do CPC.

O presente edital será afixado no local de costume do Fórum Cível Des. Mário Moacyr Porto e 
deverá ser publicado na forma da lei.

Digitado e assinado por Maria Ivone Batista Torquato, Técnica Judiciária.
João Pessoa, 23 de maio de 2011

Josivaldo Felix de Oliveira
Juíz de Direito em Substituição

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINT DIAS. A Dra. Maria das Graças Fernandes 
Duarte, Juíza de Direito Titular da 6ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, Capital do estado 
da Paraíba, em virtude da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que por este Juízo e cartório se processam aos termos de uma Ação Monitoria, 
processo número 2002008037205-1, promovida por UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MEDICO LTDA contra FLÁVIO LUCENA DE OLIVEIRA. E, é o presente para CITAR 
FLÁVIO LUCENA DE OLIVEIRA, CPF 023.382.614-96, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 4.314,17 (quatro 
mil, trezentos e quatorze reais e dezessete centavos), hipótese em que ficará isento de pagamento 
de custas processuais e honorários advocatícios, ficando advertida de que não sendo embargada 
a ação ou rejeitados os embargos,  constituir-se-a de pleno direito o título executivo judicial. E, 
para que mais tarde não se alegue ignorância mandou o MM juiz expedir o presente edital que 
será publicado duas vezes em jornal de grande circulação e uma vez no DJ. CUMPRA-SE. Dado 
e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do estado da Paraíba, aos 20 de abril de 2012. 
Eu, (Izaura Gonçalves de Lira), analista judiciária, digitei.

Maria das Graças Fernandes Duarte,
Juíza de Direito

Licença de Operação nº 140/2012 em João Pessoa, 17 de janeiro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no POVOADO TORRES, S/N, Município:  - RIACHÃO DO 
BACAMARTE - UF: PB. Processo: 2009-004208/TEC/LO-1182.

Licença de Operação nº 1616/2012 em João Pessoa, 25 de junho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no SITIO CARDOSO DOS VIRIATOS, S/N, Município:  - 
ITAPORANGA - UF: PB. Processo: 2009-004457/TEC/LO-1330.

Licença de Operação nº 1720/2012 em João Pessoa, 2 de julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE na RUA CENTRAL, S/N, Município:  - LIVRAMENTO - UF: 
PB. Processo: 2009-003718/TEC/LO-0917

Licença de Operação nº 1739/2012 em João Pessoa, 03 de julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no CAPOEIRA Município:  - PEDRA BRANCA - UF: PB. 
Processo: 2009-003712/TEC/LO-0911.

Licença de Operação nº 1734/2012 em João Pessoa, 3 de julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no POVOADO POÇO DE BAIXO, S/N, Município:  - TEI-
XEIRA - UF: PB. Processo: 2009-003723/TEC/LO-0922.

Licença de Operação nº 1664/2012 em João Pessoa, 29 de junho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE na AV. VENÂNCIO NEIVA, Nº 234, Município: CATOLÉ 
DO ROCHA - UF: PB. Processo: 2009-003858/TEC/LO-1027.

Licença de Operação nº 1735/2012 em João Pessoa, 3 de julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no POVOADO MUFUMBAL, S/N, Município:  - SANTA 
CRUZ - UF: PB. Processo: 2009-003725/TEC/LO-0924.

Licença de Operação nº 1733/2012 em João Pessoa, 3 de julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no POVOADO TIMBAÚBA, S/N, Município: RIACHO DOS 
CAVALOS - UF: PB. Processo: 2009-003722/TEC/LO-0921.

Licença de Operação nº 1743/2012 em João Pessoa, 3 de julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE na RUA CENTRAL Município: POMBAL - UF: PB. Processo: 
2009-004206/TEC/LO-1180.

Licença de Operação nº 1742/2012 em João Pessoa, 3 de julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no SÃO BRAZ, S/N, Município: POMBAL- UF: PB. Processo: 
2009-004200/TEC/LO-1174.

Licença de Operação nº 1732/2012 em João Pessoa, 3 de julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no POVOADO TIMBAÚBA, S/N, Município: RIACHO DOS 
CAVALOS - UF: PB. Processo: 2009-003720/TEC/LO-0919.
Licença de Operação nº 1748/2012 em João Pessoa, 3 de julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE na VÁRZEA DO FEIJÃO Município:  CONDADO - UF: PB. 
Processo: 2009-003864/TEC/LO-1033.

ANGELA CRISTINA DE FREITAS MATHIESON- CNPJ/CPF Nº 133.269.534-53 Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 
1871/2012 em João Pessoa, 13 de julho de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Habitação 
multifamiliar com seus respectivos sistemas de tratamento de esgoto. Na - RUA DO CARAN-
GUEIJO GOIAMUM, Nº 70, QD 654, PARATIBE. Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 
2012-002632/TEC/LP-0792.

ANNIBAL PEIXOTO FILHO - CPF: 003.368.584-34, torna público que a SUDEMA (Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente), emitiu a: LICENÇA DE INSTALAÇÃO (L.I) DE  Nº 1942/2012, 
em João Pessoa no dia: 18 DE JULHO  DE  2012 - prazo: 365 DIAS, para a atividade de : UM LO-
TEAMENTO COM FINS RESIDENCIAIS, Situado na(o) : RUA PROJETADA, S/N - LOTEAMENTO 
BELA VISTA 2, município de: ITABAIANA- PB, Referente ao processo: 2012-003217/TEC/LI-1507.

MARIA DELMA DE FIGUEIREDO NUNES - CPF: 930.177.904-87, torna público que a SUDEMA 
(Superintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu a: LICENÇA  PRÉVIA (L.P) DE  Nº 
1938/2012, em João Pessoa no dia: 18 DE JULHO  DE  2012 - prazo: 365 DIAS, para atividade 
de : UM LOTEAMENTO COM FINS RESIDENCIAIS, Situado na(o) : LOTEAMENTO VISTA BELA 
NOSSA SENHORA DE FATIMA , município de: SANTANA DE MANGUEIRA - PB, Referente ao 
processo: 2012-003098/TEC/LP-0855.

LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 15.369.972/0001-25, torna público que a SUDEMA (Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu a: LICENÇA DE ALTERAÇÃO (L.A) DE Nº 
1924/2012, em João Pessoa no dia: 18 DE JULHO DE 2012 - prazo: 365 DIAS, para atividade de : 
IMPLANTAÇÃO DE PISO DE CONCRETO DA AREA DE ABASTECIMENTO E DOS TANQUES, COM 
CANALETAS DE DRENAGEM DIRECIONADAS PARA A CAIXA SEPARADORA DE AGUA/OLEO, 
E PLANO DE DESATIVAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS TANQUES SUBTERRANEOS DE ARMAZE-
NAMENTO DE COMBUSTIVEIS E EQUIPAMENTOS, Situado na(o) : RUA PADRE LUIZ GOMES, 
N° 75, município de: CONCEIÇÃO-PB, Referente ao processo: 2012 - 002948/TEC/LA-0182.

LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 15.369.972/0001-25, torna público que a SUDEMA 
(Superintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu a: LICENÇA DE OPERAÇÃO 
(L.O) DE Nº 1921/2012, em João Pessoa no dia: 18 DE JULHO DE 2012 - prazo: 730 DIAS, para 
atividade de: COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, Situado na (o) : 
RUA PADRE LUIZ GOMES, N° 75, município de: CONCEIÇÃO-PB, Referente ao processo: 2012 
002948/TEC/LO-2990.

COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA, CNPJ: 02.018.294/0001-04 
torna publico que requereu á SUDEMA (superintendência de administração do Meio Ambiente), 
autorização de: LICENÇA DE OPERAÇÃO, Referente ao processo de nº: 2012-003893, para: 
ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE CEREAIS, situado na: Rua VL I, lote 10 Qd. 02 - 
Distrito Ind. Velame - Município de: CAMPINA GRANDE - PB.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1604/2012 em João Pessoa, 25 de junho de 2012 - 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Ampliação do sistema de abastecimento d’água da cidade de 
Monte Horebe - PB, com construção de uma estação de tratamento de água - ETA (convencional), 
em resina de poliéster e fibra de vidro. Na(o) - SEDE DO MUNICIPIO Município: - MONTE HOREBE 
UF: PB: Processo: 2012-002042/TEC/LI-1380

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1605/2012 em João Pessoa, 25 de junho de 2012 - Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Implantação da adutora para o abastecimento das cidades de Quixaba, 
Cacimba de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção, à partir da Estação de 
Tratamento d’água de Patos/PB. Na(o) CIDADES DE PATOS, ASSUNÇÃO, SALGADINHO, AREIA 
DE BARAUNAS, PASSAGEM, CACIMBA DE AREIA, QUIXABA, JUAZEIRINHO:Município: - UF: 
PB: Processo: 2012-002045/TEC/LI-1382

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1606/2012 em João Pessoa, 25 de junho de 2012 - 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de:Implantação do sistema de abastecimento d’água da cidade de 
Santa Terezinha, com estação elevatória de água bruta, adutora de recalque, adutora por gravidade, 
adutora e alimentador do reservatório, estação de tratamento de água, tipo convencional, estação 
elevatória de água tratada, rede de distribuição. Na(o) CIDADE DE Santa Terezinha:Município - 
SANTA TEREZINHA UF: PB: Processo: 2012-002184/TEC/LI-1404

TNL PCS S/A – CNPJ/CPF Nº 04.164.616/0016-35, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu as Licenças de Operação para as Estações 
Rádio Base listadas abaixo:
Licença de Operação nº 146/2012 em João Pessoa, 18 de janeiro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE PBCGE4818 na Rua MANOEL JOAQUIM RIBEIRO Município 
CAMPINA GRANDE  UF: PB. Processo: 2007-001503/TEC/LO-0381.

Licença de Operação nº 145/2012 em João Pessoa, 18 de janeiro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE PBERA4821 na Rua GETÚLIO VARGAS, Nº 31, Município: 
ESPERANÇA - UF: PB. Processo: 2007-001520/TEC/LO-0391.

Licença de Operação nº 1750/2012 em João Pessoa, 03 de julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE PBSZA5081 na RUA CEL. JOSÉ VICENTE, Nº 39  Município: 
SOUSA - UF: PB. Processo: 2007-001505/TEC/LO-0382.

Licença de Operação nº 1617/2012 em João Pessoa, 25 de junho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE PBPKB4932 na RUA CONEGO MANOEL FIRMINO, Nº 
656  Município: PEDRA BRANCA - UF: PB. Processo: 2010-006937/TEC/LO-2463.

Licença de Operação nº 1626/2012 em João Pessoa, 26 de junho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE PBSKC4945 na RUA SANTA ISABEL, S/N, CENTRO  
Município: SÃO JOSÉ DE CAIANA - UF: PB. Processo: 2010-006899/TEC/LO-2438.

TELEMAR NORTE LESTE S/A – CNPJ/CPF Nº 33.000.118/0012-21, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu as Licenças de Operação para 
as Estações Rádio Base listadas abaixo:
Licença de Operação nº 135/2012 em João Pessoa, 17 de janeiro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE na Rua JOÃO PESSOA, Município REMIGIO – UF: PB. 
Processo: 2009-003814/TEC/LO-1001.

Licença de Operação nº 130/2012 em João Pessoa, 16 de janeiro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no POVOADO SÍTIO ALTO DOS SEIXOS, S/N Município: 
INGA - UF: PB. Processo: 2009-004460/TEC/LO-1333.

Licença de Operação nº 131/2012 em João Pessoa, 16 de janeiro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no URUÇU Município: GURINHÉM - UF: PB. Processo: 
2009-004450/TEC/LO-1323.

Licença de Operação nº 133/2012 em João Pessoa, 17 de janeiro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE na RUA: PRINCIPAL – S/N  Município: REMIGIO - UF: 
PB. Processo: 2009-003813/TEC/LO-1000.

Licença de Operação nº 136/2012 em João Pessoa, 17 de janeiro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no  POVOADO LAGOA DO RANCHO, Município:  - ITA-
BAIANA - UF: PB. Processo: 2009-004464/TEC/LO-1337.

Licença de Operação nº 137/2012 em João Pessoa, 17 de janeiro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no POVOADO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA, 
Município:  - JACARAU - UF: PB. Processo: 2009-004467/TEC/LO-1340.

Licença de Operação nº 138/2012 em João Pessoa, 17 de janeiro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no POVOADO HOTEL CRUZEIRO, S/N, Município:  - INGA 
- UF: PB. Processo: 2009-004463/TEC/LO-1336.

Licença de Operação nº 139/2012 em João Pessoa, 17 de janeiro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE na RUA PRINCIPAL, S/N, Município: LUCENA - UF: PB. 
Processo: 2009-004469/TEC/LO-1342.
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COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
CNPJ  09.123.654/0001-87

NIRE 25300002034

AVISO AOS ACIONISTAS

DIREITO DE PREFERÊNCIA

Ficam os senhores acionistas comunicados que em decorrência de aumento de capital subscrito 
e integralizado pelo acionista controlador Governo do Estado da Paraíba, ocorrido em 27 de abril de 
2012, calculado com base no valor patrimonial da ação desta Companhia na data supracitada, foi 
concedido aos demais acionistas, conforme disposto no artigo 171 da Lei 6.404/76, para no prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da data desta publicação, o direito de preferência para adquirir ações 
do capital social da CAGEPA, na proporção do capital de que é possuidor e nas mesmas condições 
do acionista controlador acima mencionado. 

João Pessoa, 19 de julho de 2012
Efraim de Araújo Morais

Presidente do Conselho de Administração
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