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Caixa reduz juros de crédito 
para material de construção

A Caixa Econômica Fe-
deral reduziu os juros e 
ampliou o prazo para os fi-
nanciamentos de material 
de construção. A taxa de 
juros caiu de 2,35% para 
1,85% ao mês. Página 19
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clima & tempo
Sertão

36   Máx.
21o  Mín.

29o   Máx.
20o  Mín.

29   Máx.
24o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,040 (compra) R$ 2,042 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,960  (compra) R$ 2,100 (venda)
EURO   R$ 2,469 (compra) R$ 2,470  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

 
DIA Dos pAIs
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Marés Hora Altura

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

07h34

20h02

2.3m

2.2m

baixa

baixa

01h09

13h43

0.4m

0.4m

Sol e poucas 
nuvens

Representantes de 18 
prefeituras do Baixo Paraíba 
discutem amanhã propostas 
para o Plano. Página 14

PB realiza estudos 
para implantar 
Plano de Gestão de 
Resíduos Sólidos

cidadeS

l Hospital de Trauma de João pessoa divulga amanhã gabarito do processo seletivo

l seminário Estadual de planejamento Cultural acontece no dia 6 de agosto

l Estação Cabo Branco realiza hoje colóquio sobre violência contra a mulher

l Receita Estadual lança amanhã o programa  “Nota Fiscal do produtor Rural”

FOTO: evandro Pereira

FOTO: asley Ravel/divulgação

Juiz eleitoral 
proíbe carreata
na região 
de sousa

Página 18
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Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

grupo de Reisado da cidade de Zabelê participa de festival em sP Página 8

Comércio da Capital prevê 
aumento de 4% nas vendas

José Flávio silva 
diz que os alunos 
não dominam as
disciplinas básicas

Entrevista

O governador Ricardo Coutinho reafirmou ontem a necessidade da Assembleia 
Legislativa votar o empréstimo da Cagepa junto à Caixa Econômica. Página 17

Governador apela à AL para 
que vote empréstimo da Cagepa

Os prêmios fazem parte 
do Plano de Gestão “Paraíba 
faz Educação” e foram lança-
dos ontem. Página 9

Estado lança 
prêmio “Mestres 
da Educação” e 
“Escola de Valor”

iNceNTivO

projeto quer 
revogar o 
Estatuto do 
Desarmamento

Página 25

Muitos jovens ganham a vida limpando os para-brisas dos carros nos sinais de João Pessoa Página 13
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As mulheres são maioria no ensino 
superior brasileiro. Segundo o Censo 
da Educação Superior, do MEC, mais da 
metade (57% para ser mais exato) dos 
quase 6,7 milhões de universitários do  
país é formada pelo público feminino. 
A força da mulher nessa área deve ga-
nhar visibilidade com a lei, sancionada 
em abril passado, que determina o uso, 
em diplomas, da flexão de gênero para 
nomear profissão ou grau.

Isso quer dizer que as mulheres 
agora sairão da escola com o grau ou 
profissão correspondente ao sexto re-
gistrado no diploma: doutora, enge-
nheira, mestra, bacharela...

A presidente Dilma Rousseff trans-
formou na lei 12.605 o projeto que, em 
termos resumidos, diz o seguinte: as 
instituições de ensino públicas e pri-
vadas devem expedir diplomas e certi-
ficados com a flexão de gênero corres-
pondente ao sexo da pessoa diplomada, 
ao designar a profissão e o grau obtido. 
O artigo dois da lei indica que as pes-
soas já diplomadas podem requerer, de 
graça, emissão de seus diplomas com a 
correção.

Mal nasceu, a lei causa alvoroço. 
Alguns especialistas consideram a ini-
ciativa um erro, por confundir o título 
com o tratamento à pessoa. Em parte, 
porque usar o gênero masculino para 
denominar profissão ou grau obtido 
por mulheres é considerado uma tradi-
ção do idioma.

A pessoa, mulher ou homem, re-
cebe o título de “doutor” mas depois, 
se for o caso, é chamada de “doutora”. 
A discussão talvez se deve ao fato de o 
título acadêmico flutuar no discutível 
domínio do gênero neutro, representa-
do em português pela forma masculina. 

Na justificativa da senadora Serys 
Slhessarenko, autora do projeto, a prá-
tica revelaria antes a resistência de um 
preconceito.  A iniciativa visaria, assim, 
dar um passinho em direção à igualda-
de de gêneros. Outros já foram dados. 
O Palácio do Planalto e suas agências 
de notícias, por exemplo, adotaram o 
feminino “presidenta” nas referências 
a Dilma. Escritores e pesquisadores de 
vários lugares do mundo têm adotada a 
mesma prática como política de valori-
zação feminina.

Para muitos, a médio e longo pra-
zos, a lei pode representar um indica-
dor de autoestima para as profissionais 
brasileiras. É que, na opinião desses 
estudiosos, a lei instaura um princípio 
da flexibilidade. Juntamente com a to-
lerância, a flexibilidade é ingrediente 
essencial à sobrevivência pacífica entre 
homens e mulheres de diferentes clas-
ses sociais, ideologias, etnias e religi-
ões sobre um mesmo espaço. 

As grandes mudanças começam 
com pequenas atitudes. Estas passam 
pela alteração em costumes que vão 
desde o simples falar ao mais compli-
cado agir. 

Em março deste ano, o maestro e 
compositor Eli-Eri Moura me telefona e faz 
a seguinte proposta:

– Estou com a encomenda de fazer 
um concerto em homenagem ao centená-
rio de Luiz Gonzaga. É para se apresentar 
em julho no Festival Virtuosi de Gravatá, 
Pernambuco. Você topa escrever o roteiro 
desse espetáculo?

Primeiro problema: ainda não havia a 
história. Tinha que ter a dramaturgia para 
um ator. E a mim, antes de escrever a peça 
propriamente, havia também a incumbên-
cia de criar essa narrativa. Pensei bastante 
e, na mesma semana, enviei para o maestro 
uma historinha de ficção com a seguinte 
sinopse:

Quando, “viajando num pau de 
arara”, o jovem Luiz Gonzaga deixou o 
sertão de Exu para ir atrás dos seus sonhos, 
conheceu outro jovem poeta na carga do 
caminhão. Tornaram-se companheiros de 
estrada e ambos tinham um objetivo co-
mum: chegar ao Rio de Janeiro e conquistar 
a vitória artística.

Naquela viagem, o jovem Luiz 
Gonzaga narrou para ele muitas coisas de 
sua vida, fatos da família e episódios da 
infância. Cantou algumas de suas canções, 
ouviu alguns versos do companheiro e os 
dois se divertiram durante toda a viagem. 
Chegando ao Rio, eles se separaram e nun-
ca mais voltaram a se ver.

O tempo foi passando. Enquanto Luiz 
Gonzaga se apresentava em programas 
de auditório, aquele poeta ia vivendo em 
pensões baratas e declamava os seus folhe-
tos nas feiras livres. Gonzaga, por sua vez, 

nunca mais teve notícia do companheiro 
de estrada.

Anos depois, com Luiz Gonzaga já 
famoso, aquele poeta percebe que fracas-
sou como artista. Entendeu as circuns-
tâncias e jamais perdeu a sua admiração 
por Luiz Gonzaga. A partir dessa com-
preensão, ele decide fazer a viagem de 
volta. Ele quer chegar à praça da cidade 
e render sua homenagem ao filho ilustre 
da terra, recitando um cordel de sua au-
toria em que narra todos os fatos daquela 
viagem no pau de arara (...).

No último sábado, 21 de julho, viven-
ciei uma das maiores emoções como autor 
e diretor de teatro. Estive na cidade de 
Gravatá, acompanhando o maestro e sua 
equipe, para a apresentação desse espetá-
culo que, durante 40 minutos, emocionou 
uma plateia que superlotou a catedral da 
cidade e a praça principal, assistindo a 
tudo por um telão.

O brilho ficou por conta do trabalho 
realizado por Eli-Eri Moura, Marcílio Ono-
fre, o ator Dema Camazzo e mais um coro 
de oito vozes acompanhado de orquestra 
e o som da sanfona de Lucyane Alves, 
acordeonista do grupo Clã Brasil.

No final, Gravatá nos aplaudiu 
entusiasticamente de pé, de forma quase 
ininterrupta. Pena que só ficou por lá, no 
Estado vizinho de Pernambucano. Suspei-
ção à parte, garanto que seria uma grande 
oportunidade para a Paraíba assistir e 
também compartilhar dessas homena-
gens ao Rei do Baião, com esse espetáculo 
intitulado “A Coragem e a Cara – Memória 
Musical de Luiz Gonzaga”.

Ao que saiba, dirá o leitor, porto, aqui, 
só existe um, o do Sanhauá - chamado “do 
Capim” - que fica na Cidade Baixa, afluente 
do Paraíba e que assistiu à fundação da 
nossa capital.

Mas o porto, ou melhor, os portos a 
que estou me referindo são homens.     

Eis alguns: Mário Moacir Porto, jurista 
e homem de letras, Sílvio Porto, político, 
Geraldo Porto, que nunca quis se meter 
em nada. O de que ele gostava, era fumar 
o seu cigarro, na janela de sua casa, lá na 
descida para cidade baixa. Adorava fumar, 
pensar e conversar. Um gênio na ironia, na 
critica. Profundo conhecedor de literatu-
ra, Geraldo adorava bater papo no antigo 
Ponto de Cem Réis, que naquele tempo 
reunia tudo o que era de políticos e de inte-
lectuais, contando, ainda, com a presença 
de Mocidade, tipo popular muito querido 
em nossa cidade.

Um gênio anônimo, sem vaidade 
pessoal. Discreto. Se não estou enganado, 
era um autêntico solteirão.

Afastado da política, passando a 
maior de seu tempo pensando, pois não 

é que Geraldo terminou sendo convidado 
para diretor da nossa Biblioteca Pública, 
lá na Avenida General Osório... Geraldo 
Porto... E os outros? Antes que a crônica 
acabe, lembremo-nos do príncipe, do 
jurista, do mestre por excelência Mário 
Moacir Porto. Com quem convivi e aprendi 
muito. Um homem de uma ética admirável. 
Como soube dignificar a toga! E ainda hoje 
sou grato por ter ele aceitado o convite 
para vir ao lançamento para apresentar 
o meu livro de crônicas de viagem: ”O 
Papa e a mulher nua”. Mas antes de aceitar 
o convite, ponderou: ”Será que isto não 
vai me complicar perante a Santa Igreja 
Católica?”...

Para terminar, o Sílvio Porto, um 
professor de boas maneiras, um homem 
arguto, bom político, ex-diretor do jornal 
A União, em cuja gestão nasceu o “Correio 
das Artes”, suplemento literário de fama 
nacional. E seu filho, o José Porto, na inti-
midade Zeca Porto, é desembargador que 
vem honrando a toga.

Ah, os Portos, como eles dignificaram 
a vida que viveram...

Editorial

Um
A Coragem e a Cara...

Uma flexão necessária

Os portos da Paraíba

Os municípios brasileiros, 
através da Confederação, es-
tão solicitando à presidente 
da República, Dilma Rousse-
ff,  a prorrogação do prazo 
de dois anos, estipulado na 
legislação, para entrega dos 
Planos Nacionais de Resíduos 
Sólidos.
Pela regra vigente, os municí-
pios têm até 2 de agosto para 
apresentar esse planejamen-
to e, caso isso não ocorra, as 
prefeituras ficam impedidas 
de receber recursos para o 
setor. 
A Confederação considera o 
prazo “inconveniente” por 
conta do período das eleições 
municipais.

Ontem, a Caixa Econômica 
Federal depositou R$ 3,74 
bi distribuídos em mais de 
9,67 milhões de contas 
cadastradas no PIS,  em 
todo o País.
A partir de quarta-feira 
já estará disponível para 
saque, o  pagamento do 
Abono Salarial e dos Ren-
dimentos do Exercício 
2012/2013.

Secretário, fiscais, auditores e con-
tadores participaram de palestras 
sobre Receita Municipal, ISS, Simples 
Nacional e alterações na lei que insti-
tuiu o regime simplificado de tributa-
ção para Microempresa e da Empresa 
de Pequeno.  Promoção da Famup.

Quem olha para calçadas de 
Ponta Negra, em Natal,  encon-
tra muita semelhança  com as 
calçadas do Cabo Branco, em 
João Pessoa.
Lá, como cá, o mar avançou e fez 
grandes estragos nas calçadas. 

Já assumiu a Delegacia Federal da Agricultura no Estado da Paraíba o ex-
-vice-prefeito de Sousa, Lúcio Aurélio Matos .
Ele substituiu a Antônio Hyberon, que respondia interinamente pelo cargo, 
depois da saída de Bruno Roberto.

O ator pernambucano “Bobby 
Mergulhão”, participante de 
várias campanhas publicitárias, 
inclusive, na Paraíba, morreu 
ontem em Recife. Ele caiu do 
20º andar do flat onde morava, 
em Boa Viagem.
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Pena que só ficou por lá, no Estado vizinho de Pernambucano. Suspeição 
à parte, garanto que seria uma grande oportunidade para a Paraíba assistir.”

Lembremo-nos do príncipe, do jurista, do mestre por excelência 
Mário Moacir Porto. Com quem convivi e aprendi muito.” 
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Conhecido também por sua 
irreverência, o cantor “Biliu 
de Campina”, depois de se 
apresentar no Lincoln Center, 
no Midsummer Night Swing, 
cantando forró de Luiz Gonza-
ga e Jackson do Pandeiro, com 
direito a elogios na imprensa 
americana, já está exigindo 
promoção.
Agora quer ser chamado de “Bi-
liu de Nova York”.

PROMOÇÃO

EDITORES ASSISTENTES: Carlos Cavalcanti, Carlos Vieira, Emmanuel 
Noronha, José Napoleão Ângelo e Marcos Pereira

 Tarcísio Pereira - tarcisiopereira@bol.com.br Carlos Romero -  contato@carlosromero.com.br
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José Flávio Silva
Professor de Filosofia

A filosofia 

“Os alunos 
que estão 
no Ensino 
Médio ainda 
não dominam 
disciplinas 
básicas”

osé Flávio Silva é professor aposentado pela 
Universidade Federal da Paraíba. Licenciado 
em Filosofia pela UFPB e pesquisador sobre a 
história do ensino da disciplina no Brasil e no 
Estado. Desde o início deste ano, ele assume 
o desafio de ensinar a filosofia, de forma 
voluntária, para alunos do Ensino Médio da 
Escola Estadual Professora Olivina Olívia, no 
Centro de João Pessoa.

Quando a filosofia foi in-
troduzida para alunos do Ensino 
Médio na Paraíba?

A Casa dos Jesuítas foi o pri-
meiro colégio a ministrar a dis-
ciplina para alunos do Ensino 
Médio no Estado. O local foi cons-
truído pelos jesuítas, no século 
XVIII, no prédio onde hoje fun-
ciona o Palácio do Governo. En-
tretanto, com a saída dos jesuí-
tas, em 1760, a Paraíba ficou sem 
estudos na área. Em 1836, com a 
criação do Liceu Paraibano, a fi-
losofia voltou a ser lecionada no 
Estado, mas dessa vez sem fazer 
parte da grade curricular do co-
légio. Com a República e a chega-
da da corrente positivista ao Bra-
sil, a filosofia desapareceu dos 
colégios, e foi substituída pela 
lógica, que se enquadrava com 
os preceitos do positivismo. Em 
1942, quando esse pensamento 
positivista não dominava mais a 
época, a filosofia voltou às esco-
las. E em 1971, com a nova Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB), voltou a desaparecer mais 
uma vez. Foi assim que começou, 
então, a luta dos professores pelo 
retorno da filosofia para o Ensino 
Médio, que veio voltar, em 1996, 
com uma nova LDB.

Por que a disciplina foi bani-
da das escolas?

A proibição aconteceu duran-
te a ditadura militar. Os militares 
começaram a achar que a filosofia 
estava formando guerrilheiros, 
que liam Marx, o existencialista 
Sartre, Camus e Heidegger. E, na 
verdade, muitos realmente se tor-
naram guerrilheiros. A filosofia le-
vou para eles a visão de uma nova 
sociedade e de uma possível mu-
dança de regime.

Qual é o papel da filosofia 
na formação dos jovens do En-
sino Médio?

A filosofia forma jovens para a 
cidadania e para a ética, trazendo 
a reflexão e a visão crítica. 

Como é o primeiro contato 
dos alunos com a disciplina?

Inicialmente, a maioria dos 
alunos tem dificuldade em enten-

der o que é a filosofia. Então, eu 
começo a dizer que cada um é um 
filósofo, pois sabe, por exemplo, 
quais são os significados do amor, 
da paz e da justiça. Com isso, eles 
começam a refletir. E, nas próxi-
mas aulas, se interessam pelo as-
sunto. Entretanto, de modo geral, 
existem inúmeras dificuldades em 
ensinar filosofia nas escolas.

Quais são essas dificulda-
des?

Os alunos que estão no En-
sino Médio ainda não dominam 
disciplinas básicas, como o Por-
tuguês e a Matemática. A maioria 
também não conhece a cultura 
paraibana. E isso pode ser com-
provado. Há poucos dias, promovi 
uma enquete com as alunos, para 
que respondessem quem foi o au-
tor do livro Menino de Engenho e 
o pintor do Grito do Ipiranga. Pou-
cos souberam responder à primei-
ra questão, e na segunda ninguém 
acertou o nome de Pedro Américo. 
Então, se eles não têm conheci-
mento daquilo que é do nosso Es-
tado, terão dificuldade em apren-
der a filosofia.

Como tornar a filosofia 
mais atrativa para os estudan-
tes? Qual metodologia o senhor 
adota em sala de aula?

É exatamente isso que estou 
tentando descobrir com a expe-
riência no Olivina Olívia, como 
despertar nos alunos o gosto pela 
filosofia. Durante as minhas aulas, 
não adoto os chamados “tijolões” 
- livros com muitas páginas -, para 
não cansar os alunos. E os traba-
lhos são feitos de forma manus-
crita, para incentivar os estudan-
tes a escrever. Além disso, tenho 
trabalhado com um assunto bas-
tante atual para eles, Filosofia e 
Política. Pois a maioria dos jovens, 
este ano, começa a votar. Estamos 
analisando quais são os projetos e 
qual é a ideologia de cada partido, 
para que os alunos votem de for-
ma consciente.

Como o senhor avalia o en-
sino da filosofia no Estado?

Na maioria das vezes, não 
existe professores qualificados. 

 J
Lays Rodrigues
Especial para A União

Alguns, sequer terminam o curso 
de graduação, e já estão ensinando 
nas escolas. Outro problema, é que 
existem muitos alunos nas salas de 
aula. Fica difícil, para o professor, 
saber se todos os estudantes estão 
entendendo o conteúdo das aulas.

O número de jovens interes-
sados em ingressar na carreira 
tem crescido?

Acredito que não. Muitas pes-
soas entram no curso de Filosofia, 
porque o rendimento para passar 
no curso, no vestibular, ainda é 
baixo.

O senhor atua como coorde-
nador na ong Padre-Mestre João 
do Rego Moura, que possui tra-
balhos relacionados ao ensino da 
filosofia.  Quais são os projetos 
do grupo, atualmente?

Estamos com a proposta de 
criar uma coordenação de filosofia 
no Estado, para indicar o que será 
discutido pelos professores em 
sala de aula, durante o ano letivo. 
Isso sem afetar, claro, a liberdade 
do professor. Além disso, quere-
mos que a filosofia passe a ser le-
cionada a partir do Ensino Funda-

mental, para que os benefícios da 
disciplina cheguem mais cedo à 
vida dos alunos.

Além das pesquisas na área 
de Filosofia, o senhor possui um 
livro sobre quatro igrejas que 
foram destruídas, nos séculos 
XIX e XX, na Capital paraibana, 
o “Progresso e Destruição na 
Cidade da Parahyba, Cidade dos 
Jardins”, lançado em 2009. Quais 
eram essas igrejas? E por que 
foram destruídas?

Eram a Igreja Nossa Senhora 
da Conceição, que se situava pró-
ximo ao Palácio do Governo, no 
Centro; a Nossa Senhora Mãe dos 
Homens, na Praça Antônio Pes-
soa, no bairro de Tambiá; a Nos-
sa Senhora das Mercês, na época 
localizada próximo ao prédio da 
Assembleia Legislativa; e a Igreja 
Nossa Senhora do Rosário, onde 
hoje se situa a Praça Vital de Ne-
greiros, no Ponto Cem Réis. Todas 
elas, exceto a Mãe dos Homens, 
foram destruídas para melhorar 
o fluxo de veículos na Capital. A 
Mãe dos Homens foi demolida a 
pedido de João Pessoa, para ven-
tilar o Palácio da Redenção.

Na época, a população não se 
manifestou?

Não. A ideia agradou muito as 
pessoas, pois ia aumentar o número 
de carros na cidade. Apenas durante 
a demolição da igreja Nossa Senhora 
do Rosário, a população reagiu. O bis-
po dom Adauto queria destruir o local 
em benefício de outra igreja, a São 
Gonçalo. E não existia o tombamento 
no período. Acredito que se esses lu-
gares não tivessem sido destruídos, 
João Pessoa estaria igual a Salvador e 
a Olinda, em número de igrejas.

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 24 de julho de 2012

EXCLUSIVO

de uma forma 
voluntária 



A Fundação Espaço Cultural da Paraíba informa 
que a inauguração do Memorial Tarcísio de Miranda 
Burity foi adiada, a pedido da família do ex-governador. 
O evento aconteceria nesta quinta-feira, 26, mas o 
desejo dos familiares é que a cerimônia de inauguração 
seja realizada no mês do aniversário de Tarcísio 
Burity, em novembro. A nova data ainda não foi 
confirmada.

 Contendo mais de sete mil obras, o acervo 
inclui, além de livros raros, coleções de discos em 
vinil, diplomas, uma máquina de datilografar, fotos 
e objetos pessoais do ex-governador e fundador do 
Espaço Cultural José Lins do Rego, que foram doados 
pela viúva, a professora Glauce Burity. O Memorial 
funcionará nas dependências da Biblioteca Pública 
Juarez da Gama Batista.

Inauguração adiada

Fotos: Arquivo

Agende-se! 
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Memorial e gabarito do HT
A Fundação Espaço Cultural da Paraíba divulgou nota informando sobre o 
adiamento da inauguração do Memorial Tarcísio de Miranda Burity. O evento 
estava marcado para acontecer nesta quinta-feira, 26. O Hospital de Emergência 
e Trauma divulga o gabarito do seu processo seletivo amanhã.

O gabarito do processo seletivo do Hospital 
Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto 
Lucena será divulgado amanhã e ficará disponibilizado 
no site www.hospitaldetrauma.pb.gov.br. As provas 
foram aplicadas no último domingo, 22. Dos 4.200 
candidatos inscritos, 806 faltaram às provas. Três 
candidatos foram eliminados por uso de aparelho 
celular.

Os candidatos concorrem à 57 vagas destinadas 
para os cargos de fisioterapeuta, enfermeiro, psicólogo, 
assistente social, nutricionista, farmacêutico, técnico 
em enfermagem e em radiologia. O cargo mais 
procurado foi o de técnico de enfermagem, com 1.733 
inscritos, seguido por enfermeiro 1.078, fisioterapeuta 
401, técnico em radiologia 305, assistente social 236, 
psicólogo 220, nutricionista 199 e farmacêutico com 28 
candidatos.

A seleção prevê a contratação de pessoal pela Cruz 
Vermelha Brasileira (CVB-RS), regido pela Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, ou seja, os contratados não 
serão considerados funcionários públicos, não tendo 
estabilidade ou quaisquer benefícios regidos pela Lei 
nº 8212/90, mesmo que anteriormente tenham sido 
contratados pelo Poder Público para exercer atividade 
idêntica à qual irá prestar.

De acordo com o coordenador do núcleo de 
estágios, capacitações e eventos do Hospital, Carlos 
Jayves, o processo seletivo aconteceu dentro da 
normalidade. “Quase não tivemos incidentes e 
desrespeitos por parte dos candidatos”, avaliou. 

O resultado dos aprovados para a segunda fase 
da seleção também será exposto no site do Hospital de 
Trauma, depois de encerrada a etapa de correção das 
provas.  

Trauma divulga gabarito
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Coral Vozes da Infância 
inscreve estudantes com 
idade entre 7 e 17 anos

Página 8

A palavra trabalhada
Ex-integrantes destacam a importância do 
Oficina Literária e do seu mentor, Tota Arcela

Renilde Cavalcante 
Alves lança livro hoje 
em João Pessoa

Grupo de Zabelê
participa de evento 
em São Paulo
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LITERATURA FOLCLORE

Um intelectual que, apesar de 
ainda jovem, estava à frente do 
seu tempo. Além de já reconhe-
cido como um dos melhores 
professores de português e 
literatura na época, outra prova 
da capacidade e da personalida-
de inquieta e transgressora do 

também escritor paraibano Antônio (Tota) 
Arcela – morto aos 55 anos de idade, em de-
corrência de falência hepática, no Hospital da 
Unimed, na Capital, na madrugada do sábado 
passado, mesma data do sepultamento do cor-
po no Cemitério Senhor da Boa Sentença – foi 
a Oficina Literária. Ele foi o mentor do projeto, 
que, embora tenha durado por apenas alguns 
anos da década de 80, contribuiu para movi-
mentar a cena artística da cidade. Mais que 
isso, “botou fogo no caldeirão cultural de João 
Pessoa”, disse o poeta e músico Artur Silva, que 
integrou o grupo e para quem as influências 
ainda são percebidas até hoje, entre as gera-
ções de poetas e músicos e outros artistas. 

FOTOS: Divulgação

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

“A Oficina Literária continua sendo um 
dos referenciais na minha vida”, disse o músico 
e poeta Artur Silva, integrante do grupo nos 
anos de 85 e 86. Na época, participou dos es-
petáculos Aids de Mim, que abordava a questão 
da doença - a qual já assustava o mundo, pelo 
alto grau de letalidade, na ocasião – ao mesmo 
tempo em que traçava um paralelo com a situ-
ação do artista e do ser humano, e O Império 
da Arte Explícita. “A Oficina foi um marco para 
a cena cultural da cidade. As sementes que ele 
plantou não apodreceram, mas frutificaram”, 
comentou o artista, para quem Antônio Arcela 
era “uma figura grandiosa, inteligente, criativa 
e de raciocínio muito rápido. Um intelectual e 
multimídia à frente do seu tempo”. 

Frequentador dos eventos da Oficina Lite-
rária, o hoje diretor técnico do jornal A União, 
Gilson Renato, destacou que, naquela época, 
o projeto “era um espaço que juntava jovens 
poetas e escritores, estimulando a escrita e o 
recital de poemas, mas agregando a poesia e 
o recital à performance. Uma característica 
legal é que, mesmo sendo o mais velho, Arcela 
era o mais jovem do grupo, que estimulava a 
garotada e ia à frente”. Segundo ele, os shows 
eram “muito bonitos”, com a participação de 

maestros, como Odair Salgueiro. “Havia o má-
ximo de apuro numa época em que as coisas 
eram muito experimentais”, disse. 

Outro maestro que deu sua contribuição 
foi Carlos Anísio. Na opinião do regente, “a 
Oficina Literária foi fundamental, congregando 
vários poetas novos para a cultura. Arcela era 
um artista multimídia – poeta, compositor e 
intérprete - e tinha uma inteligência criativa 
e extremamente transgressora. Era um inte-
lectual e artista que vivia a arte dele. O que 
ele acreditava da arte ele acreditava na vida!”.

A escritora e socióloga Diracy Vieira, que 
também integrou o grupo, destacou que, por 
meio da Oficina Literária, “Antônio Arcela colo-
cou a literatura como prática. Ele trouxe às es-
colas públicas estaduais a prática da literatura. 
A poesia não era apena o dom, mas o trabalhar 
da palavra. Era um homem muito à frente do 
seu tempo”. Outra participante das atividades, 
a atriz e cantora Débora Vieira considerou 
que a Oficina desempenhou um papel “super 
importante” em sua própria vida. “É um marco 
do meu trabalho como intérprete”, admitiu. 

A poeta Socorro Leadbeal também 
participou da Oficina Literária, onde viveu 
momentos felizes, por considerar “um perí-

odo produtivo”. Ela lembrou que o projeto foi 
gestado na administração do então diretor 
geral de Cultura do Estado, Raimundo Nonato 
Batista, o qual convidou Antônio Arcela para 
estar à frente dos trabalhos, desenvolvidos nas 
dependências do antigo Grupo Escolar Tomaz 
Mindello, no Centro de João Pessoa.

Ela acrescentou que a Oficina Literária 
– que durou de 1981 até 1987, cuja última 
atividade do grupo foi a apresentação, no 
Hotel Globo, no Centro Histórico de João Pes-
soa, numa época em que não se comentava 
tanto a respeito da importância do Centro 
Histórico, do espetáculo intitulado Vide Obra 
ou Consulte a Bula, montagem dirigida por 
João Costa com texto de Antônio Arcela e 
Otaciana Cássia - para estimular a criação 
de textos pelos estudantes secundaristas. 
Mas, com o tempo, a ideia foi ganhando 
dimensão e Arcela foi o mentor da ideia da 
ampliação, incluindo outras manifestações 
artísticas ao grupo: além da literatura - em 
cujas reuniões eram lidos textos de poetas 
marginais, como Baudelaire, Rimbaud e 
Bukovski - foram impressos jornais, criada 
a editora Macunaíma e trabalhos em outras 
áreas, como teatro e música.                        

Tota Arcela (acima) foi o principal 
nome do grupo Oficina Literária, 
que movimentou a cena cultural de 
João Pessoa nos anos 80
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Vivências

A maconha é uma droga tida como leve ou fra-
ca, se comparada a outras ditas pesadas, a exemplo 
da cocaína, heroína e outras. Contudo, devo dizer 
que, atualmente, os especialistas nesta temática já 
não dão tanta importância a esta diferenciação entre 
drogas leves e pesadas. Para estes estudiosos é mais 
importante a distinção entre uso leve e uso pesado de 
drogas, do que mesmo o que é droga leve ou pesada. 
Ainda assim, é bom lembrar que a maconha, se usada 
abusivamente, poderá facilmente propiciar riscos e 
danos importantes.

Estudos clínicos atestam que o uso continuado 
desta droga poderá provocar efeitos similares aos de 
outras drogas que afetam o cérebro, especificamente 
no tocante à memória (amnésias e prejuízos cogniti-
vos diversos).

Outro aspecto importante a registrar é que 
aqueles indivíduos que já sofrem de algum distúrbio 
de personalidade, com o consumo desta substância 
acusam frequentemente sintomas psicóticos. Sendo 
comum também o surgimento da tolerância e depen-
dência psíquica.

Devo lembrar ainda que, pelo 
fato de ser ilegal em quase todo o 
mundo, a maconha não é tratada 
industrialmente como acontece com 
o tabaco, por exemplo. Isto faz com 
que a mesma contenha um número 
significativo de impurezas. Ademais, 
esta droga possui na sua compo-
sição, além de outras substâncias 
tóxicas, um componente conhecido 
por Benzopireno que, além de ser 
altamente cancerígeno, também age 
diminuindo a produção de testoste-
rona (hormônio masculino), respon-
sável pelo desenvolvimento de vários 
componentes do organismo humano 
de forma geral. Assim o uso abusivo 
de maconha poderá prejudicar alguns 
aspectos, como por exemplo: o desen-
volvimento dos músculos, o nasci-
mento de pelos (barba), o engrossar 
da fala (voz grave), a produção de es-
permatozóides, fenômeno este conhe-
cido como oligospermia etc., podendo 
advir, inclusive, a infertilidade. Tal 

efeito normalmente desaparece com o abandono da 
droga.

É também comum o surgimento de outros ma-
les como: doenças nas vias respiratórias, agitação e 
redução das defesas naturais do corpo contra infec-
ções.

Algumas pesquisas mostram também que uma 
pessoa que fuma de um a três cigarros de maconha 
por dia, está absorvendo em substâncias canceríge-
nas o equivalente a quem fuma um maço de cigarros 
(tabaco) diário.

O THC (princípio ativo da maconha), e seus 
subprodutos podem permanecer no organismo do 
usuário da maconha por meses. Dessa forma, é possível 
a realização de exames laboratoriais para identificar a 
presença desta substância no organismo do usuário, 
mesmo após meses de abstinência da droga.

No tratamento de dependentes de maconha, nor-
malmente não é necessário o uso de medicamentos, 
mas, apenas uma terapia psicológica alicerçada na 
boa vontade do usuário em abandonar a droga. 

Éramos quatro mulheres divi-
dindo um amplo apartamento em 
Bockenheim, bairro da Universi-
dade Johann Wolfgang Goethe, em 
Frankfurt/Main. Naquele tempo, 
começo dos anos oitenta, ainda 
havia duas Alemanhas; a Ocidental 
e a Oriental. Berlim, ficava mura-
da dentro da Alemanha Oriental. 
Muitos alemães da 
República Federal 
tinham parentes na 
República Democrá-
tica.

Gerhild, que eu 
às vezes chamava de 
Geralda, odiava sua 
mãe aliás, Geralda 
odiava tudo e todos. 
Era uma mulher 
muito rica e tam-
bém complicada. 
Ganhou da mãe um 
carro lindo mas, 
usado. Daí bateu 
tantas vezes ao es-
tacionar, subiu nas calçadas e não 
teve jamais vontade de consertar 
o automóvel, até deixá-lo no Ferro 
Velho.

Annette era uma loura lin-
da dos olhos azuis. Daquelas que 
saem para festas e nunca voltam 

pra casa, sozinhas. Conseguia ser 
moderna, elegante, intelectual, 
simpática. Não havia homem que 
não caísse em sua rede. Ela que 
escolhia com quem se deitar. E não 
queria nunca saldo de liquidação 
de inverno – risos pós-modernos 
– como definia os rapazes que não 
lhe afeiçoava.

Beate gostava mui-
to de política e tinha 
um namorado italiano, 
bem mais jovem. Era 
o papagaio, como ela 
o chamava. Eu nunca 
entendi o por quê, de 
eles estarem juntos. 
Um avacalhava o outro, 
o tempo inteiro. Mas 
adoravam cinema. 
Adoravam cinema mas, 
avacalhavam um ao 
outro.

E eu, que estava lá 
para aprender alemão 
e entender a Alemanha. 

Cozinhava nossas comidas típi-
cas; elas me levavam para comer 
em bodegas alemãs. Ensinava um 
pouco de português para Geralda 
e Gerd Paul, um amigo que traba-
lhava no Instituto de Habamas e 
já falava espanhol e italiano; além 

de inglês e naturalmente alemão. 
Certa vez, contei uma piada ino-
portuna para Gerd: Sabe como se 
acomoda vinte judeus num fusca? 
Dois nos bancos da frente, três no 
de trás e quinze dentro do cin-
zeiro... – Ele não gostou. Mas com 
graça ou sem graça, vivi um tempo 
livre e lindo da minha juventude, 
naquela cidade.

Aos domingos a gente – 
quatro mulheres – passeava de 
bicicleta. Eu era uma esportista. 
Jovem e esbelta, pedalava a cidade 
inteira. A semana toda. Mas nos 
finais de semana simplesmente 
passeávamos. Conversávamos. 
Uma vez Beate me disse que al-
guns alemães da Oriental diziam: 
Melhor vermelho que morto! 
Daí os da Ocidental respondiam: 
melhor morto que vermelho... Em 
alemão faz rima. E a gente ria mui-
to. Este tipo de moradia se chama 
“Wohngemeinschaft”. Seria como 
uma república de estudantes no 
Brasil, mas com profissionais. Que 
não são parentes. Inclusive, existe 
a Wahlverwandschaft – a família 
que você escolhe, opta. E se vive. 
Próximos ou distantes. Perdi o 
contato com estas meninas. Mas 
ainda as trago no coração.

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Dupla 
maternidade

Como dizia o compadre Daniel, gerente do 
Banco do Brasil de Teixeira: “Doutor, depois 
dessa sem-vergonhice que está por aí, nada 
me espanta”. Pois é exatamente isso o que está 
ocorrendo: a Justiça de São Paulo deferiu, recen-
temente, o pedido de duas mulheres para que 
criança gerada por fertilização in vitro possa ser 
registrada com “dupla maternidade”.

As requerentes são casadas formalmente e 
se submeteram ao procedimento em que cole-
taram os óvulos de ambas. Eles foram fertiliza-
dos por sêmen doado, sendo então formados 
embriões viáveis, transferidos para o útero de 
uma delas. Os embriões foram escolhidos pelos 
médicos em razão da maior viabilidade da gra-
videz, pouco importando de qual das duas eram 
provenientes.

Diante da peculiaridade do caso, o oficial de 
Registro Civil e das Pessoas Naturais e de In-
terdições e Tutelas de uma comarca do interior 
paulista consultou o juiz corregedor permanen-
te da comarca sobre a lavratura do registro de 
nascimento da criança. O magistrado considerou 
a viabilidade jurídica da união estável e do casa-
mento civil entre pessoas do mesmo sexo, além 
da recorrência no uso de técnicas de reprodução 
assistida por casais heterossexuais, para susten-
tar a decisão:

- “Nada impede – nem pode impedir, sob 
pena de violação dos princípios constitucionais – 
que as requerentes, civilmente casadas, tenham 
acesso e façam uso das mesmas técnicas científi-
cas, para gerar desejados descendentes”.

O juiz menciona, também, que outras de-
cisões judiciais já reconheceram a “dupla ma-
ternidade” e destaca que, se houver ineditismo 
no caso, seria o reconhecimento originário pelo 
próprio Registro Civil das Pessoas Naturais, sem 
a necessidade de processo de adoção. A decisão 
determina ainda a complementação do registro 
de nascimento da criança, para fazer constar 
como mães tanto a mulher que a gerou quanto a 
mulher cônjuge da gestante.

Light ou zero

Uma magistrada e uma promotora de Jus-
tiça - velhas amigas desde o início de carreira 
andavam aí pelos 55/60 anos de idade. Depois 
de alguns anos, já aposentadas e divorciadas, 
encontram-se numa festa no Fórum. Ficam 
conversando sobre as suas vidas até que uma 
pergunta:

- E como vai a tua vida sexual?
- Igual à Coca-Cola – diz a outra.
- Que beleza! Cheia de gás, então?...
- Qual nada! Antes era ´normal´, depois ficou 

´light´ e agora é ´zero´!...
 
Livro

Saiu pela Editora Saraiva a 17ª edição da 
obra Tratado de Direito Penal – Parte Geral (932 
páginas - Preço sugerido: R$ 146,00), de Cezar 
Roberto Bitencourt. Esta primorosa coleção 
se destaca pela originalidade de seu conteúdo, 
acompanhando toda a evolução da moderna 
dogmática penal, com referências aos principais 
doutrinadores estrangeiros e nacionais. O estu-
do do direito penal sob o ponto de vista do autor 
é indispensável, visto que seus posicionamentos 
são referências para pesquisas científicas e in-
contáveis decisões judiciais, contagiando novas 
gerações de escritores e contribuindo para o 
fortalecimento da doutrina penal brasileira. 

Fernando 
VasconcelosMaconha é leve?

Quatro mulheres

Geralda bateu 
tantas vezes 
ao estacionar,
subiu nas 
calçadas e não 
teve jamais
vontade de 
consertar o 
automóvel

Crônica
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Deusimar W Guedes Psicólogo e advogado - deusimar.drogas@hotmail.combr

Dalva Scheerer Escritora - dalva.scheerer@hotmail.com

Artigo



Renilde Cavalcante Alves lança livro 
na Fundação Casa de José Américo

Em cartaz

Literatura
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A Dançarina
e o Ladrão

A Dançarina e o Ladrão, do diretor espanhol Fernando Trueba

Roteiro

RAUL, O INÍCIO, O FIM E O MEIO (BRA, 2010). Gêne-
ro: Documentário. Duração: 120 min. Classifica-
ção: 12 anos. Direção: Walter Carvalho 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 desumanos 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 desco-
nhecido, onde há bastante liberdade no sexo 
e no uso de drogas. Logo Sal e Dean se tornam 
grandes amigos, dividindo a parceria com a 
jovem Marylou, que é apaixonada por Dean. Os 
três viajam pelas estradas do interior do país, 
sempre dispostos a fugir de uma vida monótona 
e cheia de regras. CinEspaço 1: 16h30 e 21h20. 
Manaíra 3: e 21h40.

VALENTE (Brave, EUA, 2012). Gênero: Animação. 
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 Fergus e a rainha Elinor. 
Determinada em seguir o seu próprio caminho 
na vida, Merida desafia um antigo costume 
sagrado que coloca em perigosa o reino e a 

O primeiro livro da 
professora e poetisa Re-
nilde Cavalcante Alves 
será o destaque no evento 
promovido hoje pela Fun-
dação Casa de José Amé-
rico, a partir das 18h30. 
Um novo olhar... Poesias 
que o Cotidiano Inspirou 
(Imprel, 120 páginas) é 
composto por poemas que 
foram construídos a partir 
da trajetória da pedagoga, 
professora, poetisa, esposa 
e mãe. Para homenageá-la, 
durante a sessão de autó-
grafos, seu filho Raiff Al-
ves e o amigo Alex Roque, 
ambos da banda Impulso, 
fazem uma apresentação 
musical de voz e violão. A 
apresentação do livro será 
feita pela professora da 
UEPB, Maria Gorete Caval-
cante Pequeno.

Renilde Alves atribui 
sua veia poética à herança 
materna, ao acompanhar 
sua mãe, que era monito-
ra do Mobral e participava 
ativamente das produções 
de paródias, poesias e 
dramatizações, que orga-
nizava para os alunos. “Eu 
sempre deixo isso bem 
claro em meus poemas, 
a educação é uma ferra-
menta muito importante 
para as transformações 
sociais”, lembrou. A poe-
tisa também afirmou que, 
além dos fatores exter-
nos, sua espiritualidade 
também deságua em sua 
produção textual. “Eu digo 

*   Ruim
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***   Bom
**** Otimo
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 Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa do Cantador  [3337-4646]

SERVIÇO

Com a chegada da demo-
cracia ao Chile, após a saída do 
ditador Augusto Pinochet do 
poder, o jovem Angel e o vete-
rano Vergara são anistiados. 
Eles, no entanto, seguem ca-
minhos diferentes. Enquanto 
Angel vai em busca de vingança, 
Vergara procura recuperar sua 
família. Seus caminhos se cru-
zam com o da jovem Victoria.

vida de sua família. Então ela parte em busca de 
uma velha sábia para tentar consertar seu erro.
Manaíra 1: 13h30, 16h, 18h30 e 21h. Manaíra 
5: 14h, 16h30 e 19hManaíra 6: 12h30, 15h, 
17h30 e 20h. Tambiá 2: 14h20, 16h20, 18h20 
e 20h20. Tambiá 6/3D: 13h20, 17h e 19h.

A DANÇARINA E O LADRÃO (El Baile de La Victoria 
, ESP, 2009).Gênero: Drama. Duração: 127 min. 
Classificação: 16 anos. Direção: Fernando True-
ba, com Abel Ayala, Ariadna Gil, Julio Jung. Com 
a chegada da democracia ao Chile, após a saída 
do ditador Augusto Pinochet do poder, o jovem 
Angel e o veterano Vergara são anistiados. Eles, 
no entanto, seguem caminhos diferentes. En-
quanto Angel vai em busca de vingança, Vergara 
procura recuperar sua família. Seus caminhos 
se cruzam com o da jovem Victoria. Manaíra 1: 
21h (Exceto sábado, domingo e segunda-feira).

E AÍ... COMEU?  (Brasil, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 102 min. Classificação: 14 anos. Dire-
ção: Felipe Joffily, com Emílio Orciollo Netto, Seu 
Jorge e Tainá Müller. Fernando, recém separado, 
passa boa parte do tempo tentando compreen-
der o fracasso de seu casamento com Vitória. Já 
Honório é um jornalista machão casado com Leila. 

E Fonsinho escritor solteiro, metido à intelectual. 
Juntos, eles buscam entender o papel do homem 
no mundo atual, povoado por mulheres de ideias 
modernas.CinEspaço 1: 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 Mar-
tino e Mike Thrumeier. O novo longa-metragem 
da turminha gelada trata do efeito estufa e o 
degelo, como pano de fundo, para ilustrar uma 
série de acontecimentos. CinEspaço 2: 13h40, 
15h40 e 17h40. Manaíra 3: 12h, 14h30, 17h 
e 19h30. Manaíra 7/3D: 13h, 15h30 e 18h. 
Tambiá 5: 13h30, 15h20, 17h10, 19h e 20h50. 
Tambiá 6/3D: 15h15.

PARA ROMA COM AMOR (To Rome with Love, 
EUA, Espanha, Itália, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 107 min. Classificação: 12 anos. 
Legendado. Direção: Woody Allen, com Woody 
Allen, Alec Baldwin, Roberto Benini e Penélope 
Cruz. O longa-metragem é dividido em quatro 
segmentos, todos abordando situações dife-
rentes. 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 his-
tória de Peter Parker, estudante rejeitado por 
seus colegas e abandonado por seus pais, ainda 
criança, mas criado pelo Tio Ben. O adolescente 
tenta entender quem é, enquanto começa a 
viver a primeira paixão. Manaíra 4: 12h40, 
15h40, 18h45 e 22h. Manaíra 5/3D: 21h30. 
Manaíra 7/3D: 20h30. Tambiá 4: 13h30, 16h, 
18h30 e 21h. Tambiá 6/3D: 21h.

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

sempre que escrever poe-
sia é escrever com a alma, 
todos os meus poemas 
vêm do fundo da minha 
alma”, enfatizou.

A poetisa, natural de 
Gurjão, no Cariri paraibano, 
lembrou que suas poesias 
têm uma linguagem sim-
ples, que promovem uma 
reflexão, e foram surgindo 
aos poucos, sendo coleta-
das por ela com o objeti-
vo de compilá-las em uma 

publicação. “São reflexões 
diante das minhas inquie-
tudes, minhas ansiedades, 
questionando sobre os 
acontecimentos do dia a 
dia, sobre o cotidiano”, ex-
plicou Renilde Alves. “Con-
sidero este primeiro livro 
meu quarto filho, porque 
é um broto que surgiu do 
mais íntimo das minhas 
entranhas e de uma gesta-
ção de alguns anos”, reve-
lou a autora.

Renilde também fará 
a exposição Poesias, Som-
bra, Luz e Cor, resultado 
de suas experiências com 
a pintura. Como artista 
plástica, já participou de 
diversas exposições cole-
tivas, sendo esta agora sua 
primeira individual. Flo-
res, paisagens e abstratos 
são os principais temas em 
óleo sobre tela e, segundo 
ela, pintar é “uma terapia 
de viajar no pincel”. 

Cinespaço faz sessão especial de 
O Cavaleiro das Trevas Ressurge

O mais novo filme da franquia Batman, chamada O 
Cavaleiro das Trevas Ressurge, terá uma sessão especial no 
Cinespaço MAG Shopping, à meia noite. A exibição legen-
dada acontece da quinta para a sexta-feira, e os ingressos 
já podem ser adquiridos antecipadamente na bilheteria ou 
através do site www.cinespaco.com.br. No mais novo filme, 
Batman é caçado pelo Departamento de Política de Gotham 
City, tudo porque assumiu a responsabilidade pelos crimes 
do falecido promotor público Harvey Dent, tentando prote-
ger a reputação de Dent. Oito anos após os acontecimentos 
de “O Cavaleiro das Trevas”, Batman retorna a Gotham, 
onde ele encontra a misteriosa Selina Kyle tentando impe-
dir os planos do vilão Bane de destruir a cidade. Além da 
sessão da meia noite, o filme será exibido nos horários de 
14h30, 17h45 e 21h a partir do dia 27 deste mês.

Jornalismo na 
era digital

Há pelo menos duas décadas o jornalismo vem sofrendo 
o impacto da disseminação das tecnologias digitais. Se por um 
lado a informática trouxe mais agilidade na editoração dos 
jornais, levando-os ao limite da adaptação ao suporte digital, 
por outro lado o jornal impresso passou a equilibrar-se em ti-
ragens cada vez menores e busca reinventar-se para justificar 
sua existência.

Há o caso emblemático do Jornal do Brasil, que deixou de 
ser impresso em setembro de 2010 e passou a ser veiculado 
apenas no formato digital. Na Paraíba, o jornal O Norte, de lon-
ga data, também parou de circular como impresso e promete 
uma volta como veículo digital. O ponto comum para o fim dos 
dois periódicos no formato tradicional foi o aumento do custo, 
a queda nas vendas e a falta de perspectiva de lucro que garan-
tisse a manutenção das empresas.

Ao se dobrar ao encanto da tecnologia digital os jornais 
vivem o dilema de ter que se atualizar para conquistar o pú-
blico cada vez mais conectado, oferecendo seu conteúdo na 
internet, ao mesmo tempo que constatam a obsolescência 
de suas edições em papel, que não conseguem acompanhar 
o ritmo frenético das notícias em tempo real. Antes de fene-
cer, alguns jornais reduzem seu formato, com o fim de cor-
tar custos. Aconteceu com o Jornal do Brasil e com O Norte. 
O que poderia ser uma renovação estética e uma adequação 
à situação imposta, acabou sendo o último recurso para se 
manter em circulação. 

Com o tradicional jornal A União a situação foi diferen-
te. Sem se submeter à pressão do mercado, visto que se trata 
de um jornal oficial, A União em meados da década de 2000 
abandonou o formato standard para circular no formato ta-
bloide. Além de seguir o padrão de grandes jornais latino-a-
mericanos e mundiais, como o francês Libération e mesmo o 
brasileiro Zero Hora, de Porto Alegre, essa mudança trouxe 
economia de papel e objetividade, elementos imprescindíveis 
para as empresas jornalísticas na atualidade. 

A volta de A União ao formato standard, há aproxima-
damente um ano, apesar de procurar resgatar seu formato 
tradicional, correu na contramão da expectativa do público 
atual. Com a disseminação dos aparelhos eletrônicos móveis, 
os impressos tendem a oferecer a redução dos suportes e mais 
portabilidade.

Henrique Magalhães
henriquemais@gmail.com
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Em junho, Frank Mar-
shall, produtor da franquia 
Bourne, declarou que seu 
sonho é reunir em um 
único filme os persona-
gens Jason Bourne (Matt 
Damon), dos três primeiro 
filmes da série, e Aaron 
Cross (Jeremy Renner), 
protagonista de O Legado 
Bourne. Em entrevista 
recente ao site Indiewire, 
o produtor explicou, no 
entanto, que não há chan-
ce de Matt Damon ser o 
protagonista do próximo 
filme da franquia. Dirigido 
por Tony Gilroy, O Legado 
Bourne, o mais recente 
filme da franquia Bour-
ne, tem estreia no Brasil 
marcada para o dia 24 de 
agosto. 

Matt Damom está 
fora do novo filme 
da franquia Bourne

O novo álbum do 
cantor Elton John, Good 
Morning To The Night, 
lançado há uma semana, 
foi direto para o primei-
ro lugar das paradas de 
álbums mais vendidos 
na Inglaterra, informou a 
BBC. O trabalho foi feito 
em parceria com o duo 
Pnau e dá uma roupagem 
diferente a grandes 
sucesso de John dos anos 
1970, como a música que 
dá o nome ao álbum. John 
volta ocupar o primei-
ro lugar das paradas 
britânicas pela primeira 
vez em mais de 20 anos, 
quando lançou The Very 
Best of Elton John, um 
pacote com seus maiores 
hits, em 1990. 

Álbum de Elton 
John lidera vendas 
na Inglaterra

Mídias em destaque

Drops & notas

Foto: Divulgação

Além do lançamento do livro, Renilde Cavalvante inaugura exposição Poesias, Sombra, Luz e Cor



 

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 24 de julho de 2012

Cultura Popular

Grupo de Reisado de Zabelê participa do Festival de 
Folclore na cidade de Olímpia, interior de São Paulo

O grupo folclórico paraibano 
Reisado de Zabelê está em 
São Paulo para participar 
da 48ª edição do Festival 
de Folclore de Olímpia 
(SP), que começou no úl-
timo sábado e termina so-
mente no próximo final de 

semana. Eles irão apresentar, por diversas 
vezes durante a semana de realização do 
evento, um folguedo popular, constituído 
de cânticos, danças e dramas ligados às 
tradições e brincadeiras de rua do povo 
nordestino.

O Festival de Olímpia reúne durante 
uma semana as principais manifestações 
folclóricas do país. A programação vai 
desde desfiles pelas ruas da cidade até a 
minifestivais.  

O grupo Reisado de Zabelê chegou a 
Olímpia no último sábado e, assim que 
chegaram, já fez parte do desfile de aber-
tura do festival. Ontem, participaram de 
uma peregrinação. Hoje, competem em 
um minifestival. Na quarta, sexta e sába-
do, se apresentam no palco principal. No 
domingo, no encerramento, participam 
de desfile pelas ruas da cidade paulista.

“Em tudo o que vamos, vamos tocan-
do, fazer a festa e alegria que nos marca”, 
disse Almir Joaquim, coordenador do 
Reisado de Zabelê e intérprete de um dos 
personagens do folguedo. Ele é o médico.

Essa é a sexta vez que o Reisado de Za-
belê se apresenta no Festival. A primeira 
vez foi em 2002, no ano em que o grupo 
voltou a se apresentar após um hiato de 
mais de 40 anos, segundo Almir Joaquim.

“Esse festival é muito importante 
para nós, pela troca de experiências que 
nos proporciona. Conhecemos manifesta-
ções culturais de todo o país e trocamos 
contato. Ano passado, por exemplo, fomos 
conhecer um grupo de Reisado do Rio 
Grande do Norte em que fizemos contato”, 
disse Almir.

O Reisado de Zabelê foi criado em 
1919, no município de Zabelê, que fica 
no Cariri ocidental paraibano. Foi criado 
por Manoel Venceslau da Silva, um ala-
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Em terras paulistas

goano que resolveu instituir a tradição 
do Reisado na região. Entre as décadas 
de 60 e 70, no entanto, os festejos foram 
interrompidos. Somente 40 anos depois 

é que foram retomados, em julho de 2001 
por iniciativa de mulheres e homens des-
cendentes dos antigos brincantes.

Hoje, é gerenciado pela Associação 

Cultural de Zabelê (Ascuza), associação 
esta que coordena, articula uma série de 
atividades na região e se constitui como 
um centro importante no fortalecimento 
de uma identidade local, pela valorização 
das diversas manifestações culturais pela 
própria comunidade.

O Reisado de Zabelê era inicialmente 
cantado com vozes masculinas, por ser de 
formação de homens, mas atualmente é 
cantado com vozes femininas e masculi-
nas. O grupo tem se apresentado dentro 
da Igreja Matriz, nas Ruas, nas Casas, nos 
Sítios, nas Escolas, nos Clubes, em outros 
municípios como São Paulo, Recife, João 
Pessoa, Campina Grande e em muitas 
outras cidades do semi-árido paraibano.

Muitas das letras de suas cantigas 
remontam para as regiões litorâneas do 
Nordeste, falando de pescador, mar, janga-
da, apesar do grupo estar localizado numa 
região de baixa pluviosidade e bastante 
distante do litoral, solidificando assim a 
ligação ancestral com o Manoel João.

Outras cantigas retratam os perso-
nagens, construções e objetos da Igreja 
Católica. Já outras falam dos pássaros, dos 
bichos da região, dos astros, da brincadei-
ra ou dos próprios brincantes do Reisado. 
Falam também da interação da brinca-
deira do Reisado dentro da comunidade.

Os cânticos do Reisado remontam 
para personagens míticos e histórias 
da crença popular tais como o Boi (sua 
matança e ressurreição), os Mateus (pa-
lhaços que mexem com a população), a 
Alma, a Burrinha, o Jaraguar.

O grupo é subdividido em músicos 
(Sanfoneiro, Cavaquista, Caixeiro, Pandei-
rista e Zabumbeira); Figurás e Embaixa-
dores (cantadores e cantadoras); Perso-
nagens (Boi, Burrinha, Jaraguá, Mateus, 
Medicú, Alma, o Rei e Rainha).

Conforme o ritmo da cantiga os dan-
çantes desenvolvem movimentos contrá-
rios entre si nas duas filas paralelas entre 
as quais fica situado o Mestre do Reisado. 
O Mestre tem a função de coordenar toda 
a dança e cântico, dando início e fim de 
cada ciclo com auxílio de um apito.

As inscrições para participar do 
Coral Vozes da Infância estão abertas. 
O projeto da Casa das Artes tem como 
foco jovens de 7 a 17 anos que mos-
trem potencial e interesse na arte do 
canto. O público alvo são estudantes 
da rede pública de ensino, sendo des-
tinado um percentual de vagas para 
toda comunidade pessoense. Além de 
passar por testes com profissionais 
da área, os futuros coristas precisa-
rão também ter disponibilidade para 
ensaiar e se apresentar nos horários 
e turnos estabelecidos pela coorde-
nação do projeto.

Para efetuar a inscrição, os in-
teressados deverão se dirigir a sede 
da Casa das Artes, no Paço Municipal, 
localizado na Praça Pedro Américo, no 
Centro da capital, em horário comer-
cial. Se forem selecionados, os novos 
membros terão à disposição toda a 

estrutura necessária para a realiza-
ção das atividades, como transporte, 
alimentação e figurinos.

Além dos regentes Elias Moreira e 
Hélio Medeiros, a equipe conta com a 
psicóloga Liuba de Medeiros, a prepa-
radora de corpo e voz Soraia Bandeira 
e o maestro João Linhares. A direção 
do projeto fica a cargo de Amélia Nó-
brega e Luiz Carlos Vasconcelos.

O Coral Vozes da Infância é a pri-
meira iniciativa da Escola Municipal de 
Artes, conhecida como Casa das Artes. 
O espaço, gerenciado pela Secretaria 
de Educação e Cultura (Sedec) da 
Prefeitura de João Pessoa, foi criado 
com o objetivo de contribuir com a 
formação artística, tendo como foco 
as crianças e jovens da cidade. Além 
do coro, a ideia é que a Casa das Artes 
promova uma série de atividades como 
teatro, dança, música e artes visuais.

O grupo folclórico de Zabelê vai apresentar um folguedo baseado nas brincadeiras de rua

O Coral Vozes da Infância é formado por estudantes da rede pública com idade entre 7 e 17 anos

FOTO: Divulgação



Educação

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 24 de julho de 2012

País tem desafio de 
combater a pobreza 
intelectual, diz SBPC
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Professores já podem se inscrever para prêmios
Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Educadores das 804 es-
colas estaduais da Paraíba 
poderão, a partir de hoje, se 
inscrever aos prêmios “Mes-
tres da Educação” e “Escola de 
Valor”, numa iniciativa do Go-
verno do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado da Edu-
cação, através do site www.
paraiba.pb.gov.br/educacao. 
Os prêmios fazem parte do 
plano de gestão “Paraíba faz 
Educação”, que teve sua se-
gunda edição lançada ontem 
pelo governador Ricardo Cou-
tinho, no Salão Nobre do Palá-
cio da Redenção. 

As inscrições ficarão 
abertas até o mês de outubro 
e, no final do ano, os benefi-
ciados serão contemplados 
com o valor correspondente 
a uma remuneração mensal 
à qual percebe, caracterizan-
do assim um 14º salário.

“Isto é uma busca per-
manente e necessária que 
teve momento para come-
çar, que foi no ano passado, 
mas que não tem momento 
para terminar, que é a busca 
da qualificação do ensino. 
Tenho a consciência de que 
se nós não avançarmos na 
qualificação daquilo que é 
ensinado para os nossos es-
tudantes, não teremos capa-
cidade de formar uma nova 
geração e outras perspec-

tivas de desenvolvimento”, 
disse o governador Ricardo 
Coutinho. 

O governador convocou 
professores e demais funcio-
nários lotados nas escolas 
para o melhoramento da edu-
cação e, consequentemente, a 
busca desta premiação. “É por 
isso que estamos chamando, 
convocando professores e 
também as escolas e todos 
os seus profissionais, do 
porteiro ao diretor e orien-
tador educacional. Aquelas 
escolas que elevarem o nível 
da educação, a qualidade da 
educação, receberão no final 
do ano o 14º salário”, justifi-
cou Ricardo Coutinho.

Ele acrescentou que o 
Governo também está lan-
çando prêmio dirigido aos 
professores que poderão até 

acumular a recepção desses 
prêmios com suas ações pe-
rante às suas turmas. 

“Serão avaliadas e caso 
sejam naturalmente escolhi-
das, também receberão um 
salário a mais em dezembro, 
portanto, o professor pode 
ter dois salários a mais, ou 
seja, o 14º e o 15º e ao mes-
mo tempo, a escola estará 
sendo chamada para melho-
rar cada vez mais a qualida-
de daquilo que ensina. Este 
é um esforço enorme que 
estamos fazendo, mas é um 
esforço baseado na solida-
riedade. Só anda pra frente 
se for solidário”, afirmou.

Os prêmios “Escola de 
Valor e Mestre da Educação” 
consistem na fomentação, se-
leção, valorização e premiação 
das experiências administra-
tivas e práticas pedagógicas 
exitosas, resultantes de ações 
integradas e executadas por 
profissionais de educação, em 
exercício nas escolas públicas 
estaduais de educação bási-
ca, e que, comprovadamente, 
estejam tendo sucesso no en-
frentamento dos desafios no 
processo de ensino e aprendi-
zagem.

Podem participar do prê-
mio “Escola de Valor” todas as 
escolas da rede pública esta-
dual, desde que preencham 
os requisitos do edital, publi-
cado hoje no Diário Oficial do 
Estado. O prêmio “Mestre da 

A diretora adjunta da Escola 
Estadual de Ensino Fundamental e 
Médio Luiz Gonzaga Burity, situa-
da no Bairro de Tambiá, em João 
Pessoa, Maria da Conceição Batista 
Bezerra, disse que a iniciativa do 
Governo do Estado é uma forma de 
incentivar cada vez mais o educador. 
“São iniciativas que engrandecem o 
desenvolvimento dentro e fora das 
salas de aulas”, afirmou ela, acres-
centando que a instituição de ensi-
no que trabalha já vem executando 
diversos projetos educacionais, com 
destaque para o Projeto “Vamos De-
sarmar Nossas Crianças”.

A responsável por este projeto, 
professora de filosofia Alcy Alencar, 
garantiu que diante de tanta vio-
lência no mundo, é necessário um 

projeto deste porte  no sentido de 
conscientizar a não violência entre as 
crianças e adolescentes dentro e fora 
das salas de aulas. “Este projeto já foi 
abraçado pelo Governo do Estado e, 
com certeza, estamos obtendo resul-
tados surpreendentes”, afirmou.

Maria da Conceição Silva de 
Lima, diretora adjunta da Escola Es-
tadual de Ensino Fundamental I e II 
Getúlio Vargas, situada na cidade 
de Bayeux, na grande João Pessoa, 
também enalteceu a iniciativa do 
governador Ricardo Coutinho e da 
Secretaria Estadual de Educação. 
“Todos saem ganhando com esta 
iniciativa, principalmente a comuni-
dade estudantil. É mais um incenti-
vo que o Governo do Estado garante 
para todos os educadores”, frisou.

Educadores elogiam iniciativa do Governo

Educação” contemplará todos 
os professores que tiverem 
os trabalhos premiados. “Os 
prêmios estão em sua segun-
da edição destinada aos edu-
cadores do Estado da Paraíba 
e visa estimular o processo 
de ensino-aprendizagem e a 
melhoria do desempenho nas 
escolas públicas”, assegurou o 
secretário estadual de educa-
ção, Harisson Targino.

Segundo ele, se trata de 
um grande esforço que o go-

verno faz no sentido de valo-
rização e de estímulo às boas 
práticas, boas ações, fazendo 
assim com que o Estado tenha 
cada vez mais a disseminação 
das boas realizações das esco-
las públicas, melhorando os 
modos de desempenho das 
escolas da Paraíba.

No ano passado, o prê-
mio denominado Educador 
Exemplar, categorias “Pro-
fessor Exemplar e Gesto 
Exemplar” bonificou 4.882 

educadores, sendo todos os 
profissionais de 70 esco-
las e 126 professores que 
tiveram seus projetos sele-
cionados. Cerca de R$ 6 mi-
lhões foram investidos pelo 
Governo do Estado. A Paraí-
ba tem hoje 804 escolas es-
taduais e aproximadamente 
380 mil alunos, para uma 
dimensão de 25 mil profes-
sores, conforme informa-
ções do secretário Harisson 
Targino.

Segunda edição 

do “Paraíba 

faz Educação” 

foi lançada 

ontem pelo 

Governo 

do Estado

FOTOS: Ortilo Antônio

Lançamento dos prêmios foi feito 
pelo governador Ricardo Coutinho 

durante solenidade ontem no Palácio 
da Redenção e com a participação 

gestores e alunos
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Saúde amplia o 
transplante de rim

O Ministério da Saúde está dan-
do mais um passo para a expansão do 
transplante de rim no país. A partir de 
agora, todos os hospitais habilitados 
para realização da cirurgia poderão 
usar o medicamento imunoglobulina 
em pacientes que apresentarem re-
jeição do órgão após a cirurgia. Esta 
iniciativa possibilita uma rápida 
recuperação, além da melhoria na 
qualidade de vida do paciente. A me-
dida consta da Portaria n° 666, que 
cria o Protocolo Clínico e as Diretrizes 
Terapêuticas – Imunossupressão 
no Transplante Renal, publicada na 
última sexta-feira, no Diário Oficial da 
União (DOU).

Outra novidade é a incorpo-
ração do exame C4d na tabela de 
procedimentos, que possibilita a iden-
tificação da rejeição aguda provocada 
por anticorpo no organismo do trans-
plantado. Quando identificada, logo 
após a cirurgia, o paciente passa a ser 
medicado com imunoglobulina o que 
aumenta as chances do órgão trans-
plantado se adaptar ao organismo 
do paciente. Para isso, o Ministério 
da Saúde destinará, anualmente, R$ 
10 milhões a mais para aquisição do 
medicamento e para a realização do 
exame. Segundo o secretário Na-
cional de Atenção à Saúde, Helvécio 
Magalhães, esta medida significa 
uma ampliação na assistência ao pa-
ciente que necessita desses serviços 
por meio do SUS. “Cerca de 30% dos 
transplantes de rim realizados po-
dem apresentar rejeição. Quanto 
mais cedo identificarmos esse prob-
lema, melhor será a recuperação do 
paciente”, pondera. O medicamento 
estará disponível a partir de agosto 
em toda rede.

Aids: Brasil é citado 
como  referência 

 “O acesso universal ao trata-
mento antirretroviral é uma política 
de Estado no Brasil. E nada teria acon-
tecido sem o Sistema Único de Saúde 
(SUS)”, afirmou o diretor do Departa-
mento de DST, Aids e Hepatites Virais 
do Ministério da Saúde, Dirceu Greco, 
durante divulgação do relatório anual 
do Programa Conjunto das Nações Uni-
das sobre HIV/Aids (Unaids).

O documento deste ano, que 
apresenta os novos dados da epidemia 
em todo o mundo, mostrou que, emb-
ora o financiamento internacional para 
o combate ao HIV/Aids continue no 
mesmo patamar desde 2008, houve 
aumento de 11% nos investimentos 
domésticos dos países em desen-
volvimento. Considerando o período de 
2006 a 2011, o crescimento chega a 
50%. “É um dos relatórios mais posi-
tivos que apresentamos nos últimos 
tempos”, afirmou o coordenador resi-
dente da ONU no Brasil, Jorge Chediek, 
referindo-se aos avanços na cobertura 
e na distribuição de antirretrovirais, 
principalmente nos países de baixa e 
média renda.

De acordo com o coordenador 
da Unaids no Brasil, Pedro Chequer, 
o Brasil é pioneiro na questão do 
acesso universal ao tratamento e 
serviu de inspiração a vários países 
em desenvolvimento. “O Brasil, desde 
os anos 90, contrariando a visão do 
Banco Mundial, adotou essa postura. 
Acreditamos que vamos alcançar o 
acesso universal até 2015 e parte 
dessa vitória é do Brasil”, elogiou.

Pedro Chequer destacou que 8 
milhões de pessoas estão em trata-
mento atualmente em todo o mundo, 
enquanto, em 2003, eram apenas 400 
mil. “Na África do Sul, foram mais de 
300 mil novos pacientes em 2011, 
somando 1,7 milhão de pessoas em 
terapia naquele país. Isso é o dobro do 
que 2009”, disse.

São Paulo – O estudo fei-
to pela Secretaria de Estado 
da Saúde em parceria com a 
Universidade Católica de San-
tos com 35 mulheres entre 24 
anos e 39 anos, que ficaram 
grávidas depois de terem fei-
to cirurgia bariátrica (redu-
ção de estômago), mostra que 
88,6% delas tiveram parto 
por cesárea. Em relação aos 
bebês, 50% nasceram com 
baixo peso e 14% tiveram 
problemas respiratórios ou 
pulmonares, infecções e até 
a necessidade de reanimação 
na sala de parto, logo após o 
nascimento.

A pesquisa indica que a 
cirurgia bariátrica pode ter 
sido responsável pela maior 
vulnerabilidade nutricio-
nal das gestantes e que isso 
pode ter provocado refle-
xos nos fetos, afetando até a 
amamentação.

De acordo com os da-
dos, 74% das mulheres en-
gravidaram após um ano 
da cirurgia e 28,5% em me-
nos de um ano. Do total de 
entrevistadas, 68,6% ama-
mentaram os filhos por um 
período inferior a seis me-
ses, com 43% realizando o 
aleitamento materno por 
apenas dois meses.

A pesquisadora e nutri-
cionista da Divisão de Doen-
ças Não Transmissíveis do 
Centro de Vigilância Epide-
miológica da Secretaria, Áfri-
ca Isabel de la Cruz Perez, 
explicou que na cirurgia de 
redução de estômago, além 
de o paciente ter o tamanho 
do órgão diminuído, o que 
restringe a quantidade de ali-
mento que pode ser ingerido 
diariamente, geralmente é 
feito um desvio de algumas 
partes do intestino, onde os 
nutrientes são absorvidos.

“O cirurgião desvia o 
trajeto normal do alimen-
to para ele não passar pelo 
duodeno. Por isso há um 
prejuízo grande da absor-
ção. Ela come pouco e o pou-
co que come não é absorvi-
do. Assim ela vai passar a 
usar as reservas corporais 
que tem e, por isso, emagre-
ce rápido. Isso é muito noci-
vo para a saúde. Agora ima-
gine isso para uma pessoa 

Procedimento traz riscos para bebês
CirurgiA BAriátriCA

Estudo apontou problemas 
como baixo peso, respiratório, 
infecções e nutricional

Brasília – O Ministério 
da Saúde informou ontem 
que vai incorporar o medi-
camento Trastuzumabe, uti-
lizado no combate ao câncer 
de mama, ao Sistema Único 
de Saúde (SUS). O remédio 
de alto custo reduz as chan-
ces de reincidência da doen-
ça e diminui em 22% o risco 
de morte das pacientes. A 
doença é responsável por 
411.093 mortes anualmente.

O medicamento é consi-
derado um dos mais eficien-
tes no combate ao câncer 
de mama e também um dos 
mais procurados. Em 2011, 
o Governo Federal gastou 
R$ 4,9 milhões para atender 
a um total de 61 pedidos ju-
diciais que determinavam a 
oferta do remédio. Este ano, 
já foram gastos R$ 12,6 mi-
lhões com a compra do Tras-

tuzumabe por ação judicial. 
Para disponibilizar o remé-
dio em unidades públicas 
de saúde, serão necessários 
R$ 130 milhões ao ano. A 
incorporação foi aprovada 
pela Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnolo-
gias (Conitec) para o trata-
mento de câncer de mama 
inicial e avançado e integra 
as ações do Plano Nacional 
de Prevenção, Diagnóstico 
e Tratamento do Câncer de 
Colo do Útero e de Mama.

O câncer de mama é o 
segundo tipo mais comum 
no mundo e o mais frequen-
te entre mulheres, com uma 
estimativa de mais de 1,15 
milhão de novos casos a 
cada ano. No Brasil, a esti-
mativa é que 52.680 novos 
casos sejam detectados 
de 2012 a 2013. Em 2010, 
foram notificadas 12.812 
mortes por causa da doença 
no país.

Rio de Janeiro - Pesquisadores da 
Universidade Federal Fluminense (UFF) 
que fizeram avanços no tratamento de 
tumores no cérebro com uso de álcool 
perílico estenderam a pesquisa ao cânc-
er de pulmão. Os testes começaram em 
laboratório, mas ainda não há previsão de 
aplicações clínicas. No caso dos tumores 
cerebrais, a pesquisa é feita no Hospital 
Universitário Antônio Pedro.

Extraído de frutas cítricas, o álcool pe-
rílico é um óleo que pode ser inalado. A 
substância age diretamente no sistema ner-
voso central e no tecido pulmonar inibindo 
a proliferação de células cancerígenas, sem 
afetar as saudáveis. Uma das vantagens do 

tratamento é não provocar os fortes efeitos 
colaterais que costumam ser causados pela 
radioterapia e a quimioterapia.

No combate ao câncer de cérebro, o trata-
mento com o álcool conseguiu reduzir o tumor 
cerebral em três pacientes do laboratório da 
UFF de um total de 198. Além disso, 15% das 
pessoas em tratamento também tiveram o 
tempo de vida aumentado, em relação à es-
timativa inicial. A pesquisa só é feita com 
pacientes considerados terminais, em que 
os tratamentos tradicionais não tenham 
mais eficiência.

“Até o momento, 29 pacientes, ul-
trapassaram dois anos de sobrevida, es-
timada em quatro meses, sem efeitos 
colaterais”, destacou o responsável pelo 
estudo, o professor e neurologista Clóvis 
Fonseca. Os pacientes começaram a se tra-

tar em 2004 e a maioria fez a inalação por 
pelo menos seis anos. Apesar dos avanços 
da pesquisa, o álcool perílico ainda não 
substitui o tratamento convencional, com 
quimioterapia e remédios. Pesquisadores 
e médicos buscam, no entanto, dissolver 
os medicamentos na substância para facilitar 
a administração das drogas no futuro.

“O tratamento com álcool perílico, hoje, 
é adjuvante. Uma droga só atinge uma via 
(de proliferação da doença), é preciso inibir o 
máximo possível”, disse Fonseca.

A pesquisa da UFF também mostrou que 
o álcool perílico tem efeito em tumores de 
pele, mama, pâncreas e despertou interesse 
de instituições fora do país. Atualmente, 
especialistas da University of Southern Cali-
fornia (USC), nos Estados Unidos, são par-
ceiros nos estudos.

Uso de álcool perílico apresenta eficiência
CânCer de pulmão

Flávia Albuquerque
Da Agência Brasil 

Isabela Vieira
Repórter da Agência Brasil 

Paula Laboissière
Da Agência Brasil 

Paciente terá novo remédio 
contra o câncer de mama

que está em idade fértil e vai 
gerar uma criança.”

Segundo ela, outras pes-
quisas também já indicaram a 
possível influência da cirurgia 
bariátrica no nascimento pre-
maturo e no baixo peso dos be-
bês. Além disso, existe também 
outra consequência, como a re-
programação fetal. Nesse caso, 
o feto está em um ambiente no 
qual percebe que há poucos 
nutrientes e interpreta isso 
como um ambiente hostil. As-
sim, o feto se reprograma para 
acreditar que quando sair do 
meio uterino estará também 
em um local com essa deficiên-
cia de nutrientes.

“O que acontece é que 
esse bebê não é amamenta-
do direito. Acaba recebendo 
leite de vaca e por causa da 
reprogramação fetal isso 
resulta em uma hiperali-
mentação, que pode levar à 
obesidade na fase adulta e a 
vários problemas cardiocir-
culatórios. Isso está sendo 
atribuído à reprogramação 
fetal”.

África ressaltou a impor-
tância de o paciente ter um 
bom acompanhamento médi-

co tanto antes quanto depois 
da cirurgia, com nutricionista 
e psicólogo. “Assim ela pode 
evitar as consequências malé-
ficas da cirurgia, porque elas 
também existem e é sobre 
isso que as pessoas precisam 
ser alertadas.”

Para a nutricionista o 
ideal é que a pessoa se esfor-
ce para não engordar a pon-
to de ser necessário fazer 
a redução de estômago. “O 
ideal é ter uma alimentação 
adequada e fazer exercícios 
físicos para se manter den-
tro do peso indicado para a 
altura.”

Ao desviar o 
trajeto normal 
do alimento, a 
gestante come 
pouco e vai 
passar a utilizar 
as reservas 
naturais do corpo

FOTO: Divulgação
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Resgate da cidadania
Pobreza intelectual é desafio para o Brasil

São Luíz - A presidente da So-
ciedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC), Helena Nader afir-
mou, durante a abertura da 64ª reu-
nião da entidade no último domingo, 
que um dos desafios do encontro 
deste ano é encontrar caminhos para 
combater a pobreza intelectual. “O 
que será discutido aqui não é só a 
pobreza no sentido socioeconômico, 
porque tirar da pobreza econômica 
não é difícil, isso está sendo feito. O 
que eu quero é um passo adiante”, 
destacou ela.

“Daqui a quantos anos vamos ver 
essa população que precisa do Bolsa 
Família tendo seus filhos em escola 
de alta qualidade e com acesso à tec-
nologia que as classes mais abastadas 
têm? É isso que a gente quer para o 
Brasil, manter as pessoas com bolsa? 
Ou será que temos que dar para esses 
indivíduos a cidadania? A condição 
de ele poder ter o próprio trabalho?”, 
disse a presidente da SBPC durante a 
abertura do evento.

Helena Nader reivindicou o in-
vestimento de 10% do Produto In-
terno Bruto (PIB) em educação e a 
partilha de 50% do Fundo Social for-
mado por recursos obtidos com a ex-
ploração de petróleo na camada pré-
-sal para investimentos em educação 
e ciência e tecnologia. O ministro da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, Mar-
co Antonio Raupp, destacou que é 
preciso incorporar os conhecimentos 
tradicionais aos sistemas de ciência, 
tecnologia e inovação, “assegurando 
aos seus detentores a divisão justa e 
equitativa de sua produção”.

Raupp ressaltou ainda que a con-
tribuição da ciência não ocorre apenas 
dentro de laboratórios. “A tendência 
mundial é que a ciência e o cientis-
ta deem uma colaboração maior na 
formulação de políticas públicas nas 
diversas áreas de atuação governa-
mental.” O ministro engrossou a rei-
vindicação dos recursos do pré-sal e 
estimulou a mobilização da comuni-
dade científica. Além disso, destacou a 
realização do Fórum Mundial de Ciên-
cia, em 2013, no Brasil. “As discussões 
já começam em agosto deste ano, na 
cidade de São Paulo”, disse.

Para o reitor da Universidade 
Federal do Maranhão (Ufma), Natali-
no Salgado Filho, a ciência e o conhe-

cimento são parte da solução para a 
desigualdade social. “A questão da 
pobreza é histórica e cultural. Vamos 
aliar o conhecimento cientifico aos 
saberes para trabalhar uma área de 
produção e, a partir daí, estimular as 
comunidades a industrializar seus 
conhecimentos tradicionais. A ciên-
cia é um instrumento de mudança 
para o povo brasileiro”, ressaltou.

Grevistas chamaram a atenção 
ao interromper o início da solenidade. 
Um grupo de professores e servido-
res da Ufma, em greve desde junho, 
pediu espaço para expor os motivos 
da paralisação que já atinge 57 das 59 
universidades federais de todo país. 
“Reivindicamos que governo respeite 
a educação e as propostas da catego-
ria dos professores. Além disso, nos 
perguntamos se a educação, a uni-
versidade e a ciência, de fato, visam 
à erradicação da pobreza. Quantas 
conferências, mesas-redondas e tra-
balhos científicos contribuem para a 
mudança da sociedade?”, questionou 
o representante do comando de greve 
e professor da área de educação da 
universidade, Rosenverck Santos.

Heloisa Cristaldo
Da Agência Brasil

Nobel de Química é um dos convidados
São Luís – A descoberta de uma 

nova classe de sólido, os quasicris-
tais, pelo cientista israelense Daniel 
Shechtman, Prêmio Nobel de Quí-
mica de 2011, alterou fundamen-
talmente a forma como os químicos 
concebem a matéria sólida, fato re-
conhecido pelo comitê organizador 
do Nobel. A história de como Shecht-
man comprovou a estrutura que di-
ferenciava o novo sólido dos demais 
– antes classificados como cristais e 
amorfos – será relatada pelo próprio 
pesquisador, que está no Brasil para 
participar da 64ª Reunião Anual da 
Sociedade Brasileira para o Progres-
so da Ciência (SBPC). O evento cien-
tífico sempre teve grande repercus-
são no meio acadêmico do Brasil.

Tendo como tema principal 
Ciência, Cultura e Saberes Tradi-
cionais para Enfrentar a Pobreza, 
o encontro deve reunir, segundo 
a SBPC, 20 mil pessoas. Serão 61 
conferências, 66 mesas-redondas, 
48 minicursos e atividades como 
reuniões de trabalho, assembleias 
e encontros para a discussão sobre 
os avanços da ciência.

De acordo com o comitê do 

Prêmio Nobel, a partir da desco-
berta de Shechtman em 1982, cien-
tistas produziram, posteriormente, 
tipos de quasicristais em laborató-
rio e encontraram formas naturais 
do sólido em amostras minerais de 
um rio na Rússia. 

As pesquisas avançaram e, 
conforme artigo da revista Quími-
ca Nova na Escola, da Sociedade 
Brasileira de Química (SBQ), qua-
sicristais foram encontrados em 
um dos mais duráveis tipos de aço 
do mundo. A publicação relata ain-
da que, ao tentar obter diferentes 
tipos de ligas metálicas, uma em-
presa sueca criou uma espécie de 
aço que, hoje, é usado em produ-
tos como lâminas de barbear e em 
agulhas finas feitas especificamen-
te para cirurgia de olhos.

Atualmente, pesquisadores es-
tão experimentando os quasicristais 
como antiaderentes em revestimen-
tos de superfícies para frigideira e 
também em componentes para iso-
lamento térmico de motores a diesel.

Shechtman nasceu em 1941 
em Tel Aviv e é professor do de-
partamento de Engenharia de Ma-

teriais do Instituto Tecnológico de 
Haifa, em Israel e de Ciências dos 
Materiais da Universidade Esta-
tal de Iowa, nos Estados Unidos. O 
cientista conquistou o prêmio da 
Sociedade Europeia de Investigação 
de Materiais (2008), o Gregori Ami-
noff da Real Academia das Ciências 
da Suécia (2000), o Wolf de Física 
(1999), o Rothschild de Engenha-
ria (1990) e o Prêmio Internacional 
por Novos Materiais da Sociedade 
Física Americana (1988).

Entre as expectativas da 64ª 
Reunião da SPBC deste ano, está o 
anúncio do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI) em 
tornar a Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep) gestora de fun-
dos financeiro e ainda ampliar sua 
capacidade de investimento. Com a 
medida, será possível administrar 
fundos de investimento público e 
privado, abrir e coordenar a partici-
pação de fundos no mercado finan-
ceiro e participar como sócia em 
negócios, semelhante ao que faz o 
Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES) por 
meio do BNDESPar.

Desde 1950, a SBPC ho-
menageia anualmente cien-
tistas que deram contribui-
ções significativas para o 
desenvolvimento da ciência 
brasileira. Entretanto, nesta 
edição, a SBPC homenageou 
quatro ex-diretores que 
morreram em 2012: Aziz 
Ab’Saber, Gilberto Cardoso 
Alves Velho, Luiz Edmundo 
de Magalhães e Antônio 
Flávio de Oliveira Pierucci. A 
SBPC também homenageou 
o cientista e político mara-
nhense Renato Archer, que 
morreu em 1996.

Durante a abertura do 
evento, a Fundação Joa-
quim Nabuco (Fundaj) foi 
anunciada como ganhado-
ra do 32º Prêmio José Reis 
de Divulgação Científica e 
Tecnológica 2012, na cate-
goria Instituição e Veículo 
de Comunicação. Patrocina-
do pelo Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Cien-

tífico e Tecnológico (CNPq), 
o prêmio é concedido anu-
almente a uma de suas 
três categorias: Divulgação 
Científica e Tecnológica, a 
um pesquisador ou escritor 
que atue como divulgador 
da ciência; Jornalismo Cien-
tífico, a um jornalista des-
taque da área, e Instituição, 
premiando a instituição ou 
o veículo de comunicação 
que mais apoiou a divulga-
ção científica.

A organização do even-
to confirmou a inscrição de 
10 mil pessoas e aguarda o 
dobro de participantes até 
o final da reunião. 

Entre outros pales-
trantes, ontem, às 10h30, 
o ministro Marco Antonio 
Raupp fez uma conferência 
sobre o tema Estratégia Na-
cional de Ciência e Tecnolo-
gia – Desafios e Oportuni-
dades. O evento prossegue 
até a próxima sexta-feira.

Cientistas recebem homenagens  

Raupp (centro) destacou que a tendência mundial é que a ciência e o cientista deem uma colaboração maior na formulação de políticas públicas em diversas áreas

Nader diz que reunião não irá discutir só a pobreza econômica, “mas encontrar caminhos para a pobreza intelectual”

FOTOS: Antonio Cruz/Agência Brasil



 

Escultura
O ARTISTA PLÁSTICO Marcos Pinto é quem 

assina uma bonita escultura nos jardins do edifício 
Rio Mamoré, inaugurado na semana passado pela 
Conserpa, dos irmãos José William, Rosa Virgínia e 
Giovanna Montenegro Leal.

A peça é toda iluminada com lâmpadas de Led, 
na cor amarelo que chama atenção pelo seu tama-
nho gigantesco e que, segundo Marcos, representa 
o encontro das águas no Rio Mamoré, na Amazônia.

FOTO: Andressa Freire

Uma alegria e uma tristeza
FOI UMA ALEGRIA PARA O ARTISTA PLÁSTICO e 

xilogravador da melhor qualidade, José Altino, saber que 
foi selecionado para receber uma menção honrosa na 
Bienal Naif 2012, que vai acontecer no dia 8 de agosto, em 
Piracicaba, São Paulo. Mas, ao mesmo tempo uma tristeza 
porque ele não tem condições financeiras para bancar a 
passagem aérea e viajar para receber o prêmio.

Assim, quem puder ajudar, pode entrar em contato 
com o email babeldasartes@gmail.com. O talentoso artista 
paraibano merece todo apoio que for possível.

Confraria
A CONFRARIA MALAGRIDA 2012   será 

realizada no próximo dia 5, avisa Ednamay Cirilo.
Trata-se de um movimento cultural que 

reúne intelectuais, artistas, arquitetos, jorna-
listas e profissionais liberais boêmios amantes 
do sítio histórico Gabriel Malagrida, localizado 
no Beco da Faculdade de Direito, no Centro.

Donato e Fátima Braga, ela é a aniversariante de hoje

A bela Natália Taveira vai concorrer ao Miss Mundo Brasil 2013

Dia do Amigo: Fátima Tenório, a anfitriã Eliane Freire, Maria Luiza Rotta, Magnólia Menezes, Mércia 
Ferreira, Martha Lins, Analice Bronzeado, Grace Fonseca, Teca Alcoforado e esta colunista

FOTO: Goretti Zenaide

FOTO: Germano Felipe

Presenças bacanas de Lusa Teódolo e Irimar Bastos

FOTO: Dalva Rocha

Peixe de Xangai
O CLUBE DO GOURMET da Paraíba realiza 

no dia 1o de agosto jantar no restaurante China 
Oriental, em Manaíra. Como prato principal, o 
peixe de xangai, que é um linguado vaporizado 
com molho de soja e cogumelos, acompanhado 
de arroz shop shui.

Poesia

SERÁ HOJE,    às 
18h30 na Fundação Casa 
José Américo, na Praia 
do Cabo Branco, o lança-
mento do primeiro livro 
de poesias da professora 
Renilde Cavalcante Al-
ves, numa promoção da 
Secretaria de Cultura do 
Estado. 

Com o título de Um 
novo olhar..., a obra será 
apresentada pela profes-
sora Maria Gorete Caval-
cante Pequeno.

Sras. Simone Farias Pe-
rucci, Andrea Paola, Ales-
sandra Tochetto, Clévia 
Amorim e Fátima Freire, 
Larissa Araújo de França, 
empresários Alex Robério 
da Costa, Alzir Pimentel 
Aguiar Filho, Diogo de Oli-
veira Cunha Lima e Kelnner 
Mouse Dias, professores 
Carlos Montenegro Guerra 
e Fátima Braga, Yves Ber-
nard Pereira Cavalcanti.

Beleza

SERÁ INAUGURADO 
hoje, às 19h na Avenida João 
Câncio, 1464, o salão Joelma 
Centro de Beleza, que tem 
como hairstylist Joelma 
Furtado, com cursos em 
Londres, Paris, Lisboa e 
São Paulo e como maquia-
dora Camilla Furtado.

Um coquetel com as-
sinatura da Belmont Re-
cepções, da empresária 
Cristiane Belmont, será 
oferecido aos convidados 
e clientes especiais.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Ainda não se inventou 
uma vacina contra os 
males da alma produzidos 
pelo amor”

“O amor nunca morre 
de inanição. Porém, 
muitas vezes morre de 
indigestão”

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE NINON DE LENCLOS

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   O cineasta paraibano 
Walter Carvalho é quem 
vai dirigir a fotografia da 
novela Lado a Lado, nova 
novela global do horário 
das 18h. 
   Dirigida por Dennis 
Carvalho e Vinícius Coim-
bra, a novela é ambien-
tada no Rio de Janeiro de 
1900 e retrata inclusive  o 
surgimento das famosas 
favelas.

Zum Zum Zum
   Ricardo Ramos avisando que na próxima sexta-feira haverá a festa “Anos 
80” na Tambaú Tropical Club. Com músicas de A-Ha, U2, RPM, Smiths, Alphaville, Capital 
Inicial, Duran Duran, Paralamas do Sucesso, Dire Straits e muito mais! Reservas pelo 
telefone 9977-7447.

   Foi com uma supimpa feijoada na cobertura do Bessa que Ivaldo Cav-
alcanti e Rosa Lia receberam no último domingo para festejar o aniversário dele.

   A empresária de moda Aparecida Farias comemora mais uma conquista na 
sua vida. O diploma de bacharel em Direito e, para festejar, seguiu na última sexta-feira  
com Geraldo e os filhos para um tour pelo Chile.

   Gilvana e André Maroja reuniram amigos no Paço dos Leões, no último domingo, 
para comemorar o aniversário dela e sua formatura em Direito pelo Unipê.

Melhor Idade

O CLUBE DA MELHOR 
IDADE  Cidade Verde, que 
tem na presidência Elma 
Virgulino, convocando os 
interessados no Passeio a 
Pousada Nova Jerusalém, 
em Pernambuco.

As inscrições, com va-
gas limitadas, estão sendo 
feitas na sede da ABCMI, 
no Miramar, das 14h às 
17h com a sócia Terezinha 
Cavalcanti.

Miss Mundo Brasil

A TOP MODEL PARAIBANA Natália Taveira foi 
clicada pelo fotógrafo Germano Felipe, com pro-
dução de Pantera Costa, make up e hair de Janeide 
Cabeleireira para as marcas Água de Coco e Ellus. 

A beldade vai representar a Paraíba no concurso 
Miss Mundo Brasil 2013, a convite do coordenador 
nacional do certame, Henrique Fontes, que assina 
as edições do concurso desde 2006.

Medalha para Marcela
O PLENÁRIO DEPUTADO JOSÉ MARIZ, na Assembleia 

Legislativa da Paraíba estará mais iluminado hoje, a partir 
das 15h, com a sessão especial que vai outorgar a Meda-
lha do Mérito Jornalístico a Marcela Sitônio, presidente da 
Associação Paraibana de Imprensa.

A solenidade será às 15h sob o comando do presidente 
da Casa, deputado Ricardo Marcelo, autor da proposição.

COMEÇA HOJE no 
Espaço de Yoga Cris-
tina Abreu, no bairro 
de Tambaú, o Curso de 
Pranayama, ministrado 
pelo especialista Hori-
valdo Gomes. 

O curso aborda 
ritmo de respiração, 
obstáculos e auxílios 
do pranayama, entre 
outras práticas do 
hinduísmo.

 

FOI DOS MAIS 
agradáveis o almoço 
em comemoração do 
Dia do Amigo promo-
vido por Eliane Freire, 
última sexta-feira em 
sua cobertura na Praia 
de Intermares.

O encontro mar-
cou também a come-
moração dos 14 anos 
de amizade entre esse 
grupo, iniciada num 
almoço num restau-
rante da cidade. No 
momento da foto ao 
lado, ainda faltaram 
Valkíria Lira e Socorro 
Bronzeado.

Amigas

Pranayama

ACONTECE no próximo sábado em São Paulo o Mo-
vimento Ecochic Day com o tema “Moda Sustentável - o 
novo luxo”. 

Os sapatos Comparoni, produzidos artesanalmente 
pela estilista Paula Yne com algodão ecológico paraibano 
e detalhes de renda renascença e couro de peixe, vão ser 
exibidos no evento, organizado pela produtora de moda 
Cael Horta e pela jornalista e ecodesigner Mônica Horta.

Na programação consta ainda uma significativa 
homenagem aos 30 anos de trabalho do estilista Lino 
Villaventura e lançamento do Prêmio Ecochic Day para 
quem produz moda sustentável no país.

Moda sustentável, o novo luxo



Muitos adolescentes 
passam o dia limpando 
parabrisas na Capital
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Ganhando a vida nos semáforos
trabalho  nas ruas

Comércio de JP prevê 
crescimento de 4% nas 
vendas no Dia dos Pais
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Os semáforos do Parque 
Solon de Lucena (Lagoa), no 
Centro da Capital, se transfor-
maram em pontos de trabalho 
para dezenas de adolescentes 
que passam o dia limpando 
parabrisa para ganhar alguns 
trocados de quem passa diri-
gindo por lá. O trabalho des-
ses garotos não é bem aceito 
pelos motoristas, mas de se-
gunda a sábado eles marcam 
presença, principalmente no 
semáforo do cruzamento da 
Avenida Miguel Couto. 

Segundo o motorista José 
Alberto, “o pior é que eles são 
atrevidos e mesmo que a pes-
soa que está dirigindo peça 
para eles não lavarem o para-
brisa, eles colocam água com 
sabão num rodo, limpam e 
pedem algum trocado. Ainda 
bem que não exigem o paga-
mento, e respeitam quando 
a pessoa diz que não tem di-
nheiro, porque se passassem 
a exigir o pagamento iria ha-
ver confusão nos semáforos 
da cidade”, disse o motorista.

Os adolescentes que fa-
zem esse tipo de trabalho no 
Centro e em diversos pontos, 
geralmente são moradores de 
bairros da periferia da Capi-
tal e de cidades como Bayeux 
e Santa Rita (Região Metro-
politana de João Pessoa). São 
jovens sem perspectivas de 
bons empregos, alguns deles 
ainda estudam em colégios 
públicos, mas nos horários 
livres preferem tentar alguns 

José Alves
zavieira2@gmail.com

Já virou uma rotina para os motoristas encontrar jovens e adultos trabalhando como limpadores nos sinais na Capital paraibana

FOTOS: Evandro Pereira

O desnivelamento de 
várias calçadas no Cen-
tro e em diversos bairros 
de João Pessoa continua 
sendo alvo de reclama-
ções da população. “Tem 
calçada no Centro que 
parece até uma pista de 
motocross de tanta ram-
pa. No Bairro do Castelo 
Branco, uma idosa sofreu 
na semana passada uma 
queda por conta do des-
nivelamento de calçadas 
e teve que ser socorrida 
para o Hospital de Trau-
ma com fortes dores”, 
informou o estudante 
de Economia Wellington 
Moreira, 35 anos, mora-
dor do bairro.

“Eu sou novo ainda 
e não tenho problemas 
com isso, mas, imagina 
um deficiente físico, uma 
pessoa idosa. É impossível 
que alguém com alguma 
limitação possa andar 
por uma calçada assim. 
Deve ser bom apenas 
para quem queira andar 
de skate, bem radical”, 
completou Wellington. O 
desnível citado pelo estu-
dante fica no anel exter-

no do Parque Solon de 
Lucena (Lagoa), no Cen-
tro da Capital.

O problema das cal-
çadas da área é compar-
tilhado pela jovem mãe, 
Glauciana Costa, 28 anos. 
“Várias calçadas realmen-
te são horríveis, desnive-
ladas. Isso acontece por 
causa das rampas de en-
trada das garagens e dos 
comércios. É complicado 
e cada um deveria ter 
consciência desses pro-
blemas e fazer os reparos 
necessários”, opinou.

Seplan
A diretora de Contro-

le Urbano da Secretaria 
de Planejamento do mu-
nicípio, Simone Torreão 
informou, que as calça-
das fazem parte do logra-
douro e é de responsabi-
lidade dos proprietários. 
Como em João Pessoa a 
maioria das calçadas são 
antigas e anteriores a 
Lei das Calçadas, que faz 
parte do Código de Pos-
tura da cidade, o setor de 
fiscalização apenas orien-
ta o proprietário a fazer 

alguma reforma, mas na 
área do Centro, o pessoal 
se recusa alegando gas-
tos demasiados em seus 
orçamentos. 

“Em João Pessoa exis-
tem outros locais sem so-
lução porque exigem a 
mudança no nível da rua 
ou das casas, ou seja, te-
riam que demolir as re-
sidências, reconstruindo 
ou retirando todo pavi-
mento, executando uma 
nova obra num outro ní-
vel. Porém, só nos novos 
bairros ou loteamentos 
as calçadas já estão sendo 
planejadas. Por lei, quan-
do um novo loteamento 
é aprovado , o loteador 
tem obrigação de execu-
tar toda a infra estrutu-
ra, ou seja, ele tem que 
deixar o meio fio pronto, 
para a execução da calça-
da”, revelou Torreão.

Ela lembrou que a 
responsabilidade sobre a 
calçada é única e exclu-
siva do proprietário do 
imóvel. A Seplan apenas 
orienta como a calça-
da deve ser construída. 
“Nosso objetivo é cons-

Calçadas desniveladas oferecem perigo
obstÁCulos Para os PEDEstrEs

cientizar”, afirmou. 
Já o estudante Welling-

ton Moreira, disse ser ne-
cessário a criação de mais 
políticas públicas voltadas 
para os moradores, a fim 
de que todos possam cum-
prir o Código de Postura 
do Município. “No caso de 
uma queda de um idoso 
ou um deficiente físico em 
uma calçada por causa do 
desnivelamento ou de bu-

racos a pessoa fica total-
mente desamparada e sem 
saber a quem pedir ajuda 
para que os reparos sejam 
feitos. Prá mim os proprie-
tários das calçadas mais 
desniveladas deveriam ser 
obrigados a repararem os 
erros”.

A opinião de Welling-
ton também é comparti-
lhada pelo idoso Martins 
Virgínio, 65 anos. “Eu ando 

nas calçadas prestando 
muita atenção nos desni-
velamentos porque já vi 
pessoas levando quedas 
andando nelas, mas tem 
umas que são tão desni-
veladas que fica difícil o 
acesso para uma pessoa 
idosa. Acho que os des-
níveis mais absurdos de-
veriam ser alinhados de 
forma obrigatória”, recla-
mou Virgínio. (JA)

O desnivelamento de muitas calçadas em ruas de João Pessoa é alvo de queixa da população

trocados limpando parabrisas 
de veículos. Alguns, a exem-
plo de João Batista, 16 anos, 
sonham com uma vida bem 
diferente. “Seria melhor se eu 
tivesse tempo para jogar bola, 
ver televisão, me divertir, mas 
tenho que sair em busca de di-
nheiro para poder comprar al-
gum alimento para casa. Meus 
pais são catadores de lixo e en-
quanto eles passam o dia fora 
eu também procuro me virar 
para poder sobreviver”, reve-
lou o adolescente.

Já Ednaldo Santana, 15 
anos, que também passa 
boa parte do dia limpando 
parabrisa de carros, disse 

ser natural do município de 
Bayeux. Ele divide o mesmo 
semáforo no Centro da Capi-
tal, na Avenida João Macha-
do com outros cinco colegas. 
Todos limpam parabrisas e 
ganham, em média, de R$ 20 
a R$ 30 por dia. Em dias de 
fartura, recebem até R$ 50, 
mas é muito raro. Segundo 
ele, ultimamente as pessoas 
não estão liberando os tro-
cados e tem sobrado poucas 
moedas para os limpadores 
que a cada dia se multiplicam 
nos semáforos da cidade. 

O retorno para casa no 
final da tarde, muitas vezes 
fica na base da caminha-

da, com percursos de mais 
de uma hora. “A gente já se 
acostumou a caminhar e não 
pegar ônibus. Afinal se eu 
gastar o que ganho em um 
dia, que já é pouco, com pas-
sagem e lanche, fico quase 
sem nada para usar depois. 
Em dias melhores dá até 
para comprar uma camisa ou 
uma calça, mas já fica faltan-
do o dinheiro para o lanche, 
mas sem conseguir um em-
prego, a gente vai se virando 
com essa atividade”, disse 
Santana.

Santana está cursando a 
4ª série do Ensino Fundamen-
tal no período da noite, mas já 

deveria estar na 8ª. O adoles-
cente passa o dia nas ruas e 
não consegue estudar ou assi-
milar o que é dado em sala de 
aula. Além do mais, o cansaço 
atrapalha o rendimento. E se-
gundo ele, tem dia que dá von-
tade de ficar em casa, faltar ao 
colégio para dormir. “Mas sei 
que também preciso estudar 
para tentar ter um futuro me-
lhor”, reconhece. 

Segundo João Batista, é 
melhor limpar o vidro dos car-
ros nos sinais de trânsito do 
que cair no mundo das drogas, 
como acontece com outros ga-
rotos que vivem pelas ruas do 
Centro de João Pessoa.

Reclamação 
dos motoristas

A maioria dos motoris-
tas que transitam diariamen-
te pelo Centro da cidade não 
aprova o trabalho dos limpa-
dores de parabrisa por causa 
da falta de educação deles que 
não aceitam um não como 
resposta. “Eu passava pela 
Avenida João Machado, quan-
do o semáforo ficou verme-
lho. Parei o carro e um dos ga-
rotos logo se aproximou com 
seu equipamento, ou seja, um 
balde e um rodo. Gesticulei 
com as mãos para que ele não 
jogasse água no parabrisa, 
mas o garoto não deu atenção 
e iniciou seu trabalho. Fiquei 
com tanta raiva porque tinha 
acabado de lavar o carro num 
lava jato e não dei a ele ne-
nhum centavo”. O depoimento 
é do professor universitário 
Leonardo Lobo, que ficou irri-
tado com a atitude do lavador 
de parabrisa.

Apesar da maioria dos 
motoristas ser contra esse tra-
balho, o comerciante Marcos 
Madureira, concorda e afirma 
que eles fazem um trabalho le-
gal que os mantém fora da mar-
ginalidade. “Muitos desses me-
ninos ganham alguns trocados 
nesse ramo para aumentar a 
renda familiar. Acho que nossa 
obrigação é ajudá-los, pois eles 
são vítimas da própria socieda-
de e estão nas ruas porque não 
têm condições de conseguir 
um emprego ou de estudar 
para passar num concurso pú-
blico. Para mim o trabalho que 
eles vêm desenvolvendo é váli-
do porque os deixa distante do 
mundo das drogas”, argumen-
tou Madureira. 



Comércio prevê crescimento de 
4% nas vendas no Dia dos Pais
José Alves
zavieira2@gmail.com

Consumidores aguardam com 
expectativa as promoções 
para comprar os presentes
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Com a proximidade do 
Dia dos Pais, que acontece no 
segundo domingo do mês de 
agosto, o comércio de João 
Pessoa já começa a preparar 
seus produtos e muitos con-
sumidores já estão de olho 
nas promoções e facilidades 
para comprar o presente 
ideal para o papai. Carteira, 
cinto, sapato, roupa e equi-
pamentos tecnológicos, con-
tinuam na lista de itens mais 
procurados nesta época. 

Para o presidente da Câ-
mara dos Dirigentes Lojistas 
da Capital, Eronaldo Maia, as 
vendas devem ter um cresci-
mento de 4% em relação ao 
ano passado. Os empresários 
do setor também acreditam 
em um bom crescimento no 
faturamento e já começaram a 
expor seus produtos com gran-
des promoções e facilidades 
nas formas de pagamento.

Moderno, esportista, clás-
sico e conservador, seja qual 
for o estilo do pai, as lojas pro-
metem oferecer vários itens de 
acordo com o gosto e a perso-
nalidade do presenteado. Há 
quem goste de acessórios mais 
sofisticados, como equipamen-
tos tecnológicos de última ge-
ração, porém a maioria prefere 
artigos mais tradicionais, como 
roupas e sapatos.  

“Como toda data come-
morativa, o Dia dos Pais tam-
bém é um motivo para aquecer 
as vendas do comércio, que 
investe em presentes mascu-
linos como camisas, carteiras, 
relógios e cintos, entre outros 
artigos que agradam aos pais, 

porém a data não vende tão 
bem quanto o Dia das Mães, 
mas promete e está preparado 
para lançar novos estoques de 
mercadorias para a data”, reve-
lou Maia.

Segundo a estudante de Fi-
sioterapia, Maria Olívia, a data 
não pode ser lembrada apenas 
pelos presentes. O Dia dos Pais, 
assim como o Dia das Mães, 
foi criado praticamente com a 
mesma finalidade: criar datas 

para fortalecer os laços familia-
res e o respeito por aqueles que 
nos deram a vida.

A gerente de uma loja de 
roupas masculinas, Cristina 
Oliveira, disse ontem que as 
campanhas da marca come-
çam quase um mês antes da 
data para promover seus pro-
dutos e acredita que as vendas 
terão um bom aumento a par-
tir do dia primeiro de agosto. 
Ela disse também que na se-

mana que antecede a data de-
verá ocorrer nas lojas de pro-
dutos masculinos um aumento 
de pelo menos 20% a mais que 
no ano passado.

Entre os presentes mais 
comuns que são procurados 
para o Dia dos Pais, estão os 
perfumes, kits para barba, ca-
misas e sapatos. Outro presente 
que agrada sempre aos pais são 
os assessórios, como relógios 
e carteiras de couro. “Acho que 

uma das coisas que ajuda a ven-
der mais é que as pessoas estão 
com um maior poder aquisiti-
vo”, disse Maria Olívia. 

Confecção e acessórios
As lojas do setor de con-

fecção estarão prontas e vão 
garantir grandes promoções 
para que os pais andem sem-
pre na moda. “Temos camisas, 
gravatas, calças sociais e jeans, 
tudo para vestir o homem”, co-

menta a atendente Fátima Silva. 
Ela observou ainda que as pro-
moções do comércio em geral 
ajudam e muito a venda nas da-
tas comemorativas. Apesar de 
não ser uma data tão lembrada 
quanto o Dia das Mães, o Dia 
dos Pais também é importante 
para o comércio, que lucra alto 
fazendo grandes promoções 
em diversos kits como chapéus, 
pastas executivas e material es-
portivo variado.

As lojas que na déca-
da de 90 vendiam artigos, 
utilidades e presentes ao 
preço de R$ 1,99 desapare-
ceram do mercado de João 
Pessoa, e deram passagem 
para o surgimento das lojas 
R$ 1,75. No mesmo estilo 
das antigas R$ 1,99, esse 
novo comércio vem atrain-
do o público e também 
está vendendo milhares de 
itens com um único preço. 

Um dos carros chefe 
deste pequeno comércio, 
localizado no Centro da 
cidade, próximo ao Merca-
do Central e nos Bairros de 
Cruz das Armas e Oitizeiro, 
são caixas de plástico de 
todos os tamanhos, usadas 
para guardar todo tipo de 
coisa, a partir de alimen-
tos e produtos de higiene. 
“Ser uma loja de 1,75 hoje 
significa vender mais bara-
to que as convencionais”, 
disse Francisco Valcélio, 
proprietário de uma dessas 
lojas no Bairro de Cruz das 
Armas.

Ele lembrou que as lo-
jas R$ 1,99 surgiram no Bra-
sil a partir do ano de 1990, 

na esteira do Plano Real, 
que acabou com uma in-
flação que chegava a qua-
se três dígitos ao mês. Até 
então, o cenário econômi-
co brasileiro inviabilizava 
qualquer modelo de negó-
cio baseado em mercado-
rias com preço final fixo. E 
essa foi a grande novidade, 
em um país que era acos-
tumado a remarcações diá-
rias. Ela causou sensação e 
muita gente passou a com-
prar nesse tipo de loja.

As primeiras lojas que 
surgiram no Brasil vendiam 
todo tipo de quinquilharia, 
em especial utilidades do-
mésticas, artigos de deco-
ração e brinquedos de plás-
tico e vidro, importados 
da China. Também havia 
ferramentas, fitas adesivas 
e outros materiais de escri-
tório com preço imbatível. 

“A demanda inicial foi 
tanta que o pessoal che-
gava a formar longas filas 
para comprar os produtos, 
mas da mesma forma que 
elas invadiram o Brasil, com 
o tempo foram saindo de 
cena. Agora surgiram as 

Lojas apostam na venda de produtos de R$ 1,75
NA CAPITAL

As lojas que comercializam estes produtos vêm sendo muito procuradas pelos consumidores

lojas 1,75. Atualmente são 
mais de 200 em todo o país 
e todo o material que é 
vendido nas lojas existen-
tes na Paraíba são oriundos 
de São Paulo”, confirmou 
Francisco Valcélio.

Ele revelou que as 

lojas 1,99 foram deixan-
do o mercado em razão 
do aumento dos preços 
dos produtos e também 
por causa da exigência do 
público consumidor. Mas 
apesar de tudo consegui-
mos abrir novamente este 

ramo de negócio com pre-
ço inferior. Agora as lojas 
estão sendo abertas com 
todos os produtos ao pre-
ço de R$ 1,75. No comércio 
desse gênero instalado na 
Avenida Cruz das Armas, o 
consumidor pode encon-

trar mais de 10 mil itens, 
a exemplo de brinquedos, 
tesouras, material escolar, 
bolas de frescobol, ferra-
mentas, flores, roupas ínti-
mas, tapetes, baldes, deso-
dorantes e muito material 
plástico, como potinhos 
para conservar alimentos 
e muitos outros produtos, 
como pratos, talheres, pin-
cel, calculadora, guardana-
po e coleiras prá cachorro. 
Tudo a R$ 1,75.

No período de festas 
de época, essas lojas tam-
bém vendem acessórios 
típicos a exemplo de cha-
péus de matuto no período 
junino, acessórios de carna-
val no período do reinado 
de momo e enfeites e brin-
quedos natalinos, no final 
do ano. 

A dona de casa, Ma-
riza dos Santos, esteve na 
loja 1,75 de Cruz das Armas 
para comprar um desodo-
rante para o filho e afir-
mou que estava compran-
do o produto pela segunda 
vez porque ele já havia sido 
testado e aprovado pelo 
seu filho. (JA).

Os lojistas pessoenses já preparam os seus estoques de produtos, preparam promoções e acreditam em aumento no faturamento nas vendas do período

FotoS: Evandro Pereira



Plano de Gestão está sendo concluído
resíduos sólidos
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Secretaria vai apresentar o 
projeto para 18 prefeituras 
da região do Baixo Paraíba

A Paraíba está concluindo 
os estudos para elaboração do 
Plano de Gestão de Resíduos 
Sólidos. Amanhã, a Secreta-
ria Executiva dos Recursos 
Hídricos e do Meio Ambiente 
realizará uma reunião para 
apresentação e nivelamento 
do plano com 18 prefeituras 
que integram a região do Bai-
xo Paraíba. Outras reuniões 
estão previstas com as demais 
regiões do Estado. 

O secretário executivo 
dos Recursos Hídricos e do 
Meio Ambiente, Cristiano Ze-
naide, explicou que o Plano 
de Gestão de Resíduos Sólidos 
da Paraíba tem como ideia 
central a redução da emissão 
dos gases antes que o material 
chegue aos aterros sanitários. 

“Se tem um compro-
misso para redução do efei-
to estufa – atualmente com 
3,6 bilhões de gases –, a es-
tratégia é que se tenha uma 
emissão zero para não pas-
sar esses gases do lixão para 
os aterros. Devemos superar 
a fase do tratamento, apro-
veitando o material para 
reciclagem antes que os re-
síduos cheguem ao aterro”, 
enfatizou.

O secretário executivo 
Cristiano Zenaide informou 
que as regiões de Cajazeiras, 
Sousa e Patos, por meio de 

consórcios entre as prefeitu-
ras, já concluíram os estudos 
preliminares para orienta-
ção do Plano Estadual de 
Gestão de Resíduos Sólidos. 
Ele adiantou que o Governo 
do Estado entra com a parte 
do diagnóstico e a operacio-
nalização fica por conta dos 
consórcios entre as prefeitu-
ras municipais.

Segundo o Ministério do 
Meio Ambiente, a partir de 2 
de agosto, a cidade que não 
tiver o planejamento sobre 
como será feito o manejo do 
lixo fica impedida de solicitar 
recursos federais para lim-
peza urbana. Até o momento, 
houve apenas 47 pedidos de 
verba para construção dos 
planos, entre solicitações de 

administrações municipais e 
estaduais.

O gerente de projetos da 
Secretaria de Recursos Hí-
dricos e Ambiente Urbano do 
Ministério do Meio Ambien-
te, Saburo Takahashi, desta-
cou que, de acordo com a le-
gislação, até 2014 devem ser 
eliminados todos os lixões do 
Brasil. “Para isso, será preci-

so implantar aterros sanitá-
rios, o que não se faz da noite 
para o dia. As cidades e esta-
dos que não tiverem plano de 
gestão não vão poder solici-
tar recursos para fazer isso”, 
complementou.

O Ministério do Meio 
Ambiente disponibilizou no 
site do órgão (www.mma.
gov.br) um manual de orien-

tação para ajudar prefeitos 
e governadores na elabo-
ração do plano. E ainda fir-
mou convênio com a e-Clay, 
instituição de educação a 
distância que pode treinar 
gratuitamente gestores para 
a criação do plano de mane-
jo. Interessados devem en-
trar em contato pelo telefone 
(11) 5084 3079.

Acidentes provo-
cados por animais nas 
rodovias federais que 
cortam a Paraíba resul-
taram em 59 feridos e 
12 pessoas mortas, so-
mente nos primeiros 
seis meses deste ano. 
Houve uma redução no 
índice de acidentes quando 
os números são com-
parados ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior, 
quando foram registra-
dos 127 acidentes pro-
vocados por animais, 
deixando 88 feridos e 
duas mortes.

O número de aci-
dentes diminuiu, porém, 

Acidentes mataram 12 e 
deixaram 59 feridos na PB

animaiS naS rodoviaS

Foto: Arq1uivo

o de mortes aumentou as-
sustadoramente e os animais 
continuam soltos às margens 
das rodovias. Para se ter ideia 
sobre a falta de responsabi-
lidade dos proprietários dos 
animais, até no início deste 
mês, agentes da Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) recol-
heram 604 animais às mar-
gens das rodovias.

De acordo com a Asses-
soria de Comunicação da 
PRF, os proprietários de an-
imais que forem pegos sol-
tos nas rodovias e em estra-
das federais serão presos, 
vão responder até mesmo 
por homicídio, caso a vítima 
venha a óbito. O problema 
é que os proprietários dos 
animais nunca se apresen-
tam para não ter que arcar 

Manejo do lixo será imprescindível para a liberação de recursos por parte do Ministério do Meio Ambiente destinados ao trabalho de limpeza urbana das cidades

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

com as penalidades previs-
tas e preferem abandonar 
os bichos quando recol-
hidos pela PRF.

A PRF já está busca 
ndo soluções para o prob-
lema em parceria com 
o Ministério Público do 
Estado objetivando de-
senvolver ações junto 
aos municípios que 
impeçam que os ani-
mais continuem soltos 
causando acidentes. 

A PRF faz apelo aos 
motoristas que visual-
izarem animais soltos 
às margens das rodovi-
as federais na Paraíba 
que denunciem ao órgão 
através do191 informan-
do a sua localização, com 
urgência.

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

A polícia conseguiu 
prender no final da manhã 
de ontem Pedro Francisco da 
Silva, de 23 anos, autuado em 
flagrante como o autor do dis-
paro que matou a sua entea-
da, Rayane dos Santos Lira, de 
apenas 5 anos, fato ocorrido 

anteontem no sítio Tabocas, 
zona rural de Alagoinha, no 
Brejo paraibano.

Pedro Francisco foi au-
tuado nos artigos 121 (ho-
micídio qualificado) e 151 
(furto) pelo delegado Ivanil-
do Morais, da Delegacia de 
Alagoinha e ontem mesmo foi 
encaminhado para a cadeia 
pública local, onde vai perma-

necer à disposição da Justiça.
 Segundo consta de le-

vantamento feito pela polícia, 
Pedro Francisco e mais An-
tônio Celestino, de 46 anos 
,e Edmilson Caetano, ambos 
moradores do sítio Canafís-
tula, na zona rural de Alagoa 
Grande, passaram o domingo 
bebendo em um bar e no iní-
cio da noite Pedro retornou 

para sua residência, no sítio 
Tabocas. Na casa estavam a 
criança e a mãe dela, Vanessa 
dos Santos Silva.

Pouco depois que che-
gou à sua casa foi surpreen-
dido com a presença dos dois 
“amigos”, tendo Edmilson 
acusado Pedro de furto e exi-
giu que ele entregasse uma 
bicicleta e a importância de 

R$ 70. Mesmo negando, ele 
foi apontado pelo dono do 
bar como autor do furto. O 
dinheiro foi colocado no forro 
do selim.

Durante a discussão, e 
vendo que Edmilson e o ou-
tro amigo estavam armados 
de faca, Pedro se armou com 
uma espingarda, que a polícia 
acredita seja uma soca-soca 

e efetuou os disparos, sendo 
que um tiro atingiu a cabeça 
da criança. Edmilson também 
foi atingido. Pedro fugiu, mas 
foi localizado por uma guar-
nição da Polícia Militar escon-
dido no próprio sítio. 

Rayane morreu na ma-
nhã de ontem na Unidade de 
Terapia Intensiva do hospital 
de Emergência. 

em alagoinha

Polícia prende acusado de atirar em criança de 5 anos

A Vigilância Am-
biental e Zoonoses da 
Secretaria Estadual da 
Saúde (SES), por conta 
do período do inverno, 
reforçou o trabalho de 
identificação e combate 
a vetores transmissores 
de doenças, a exemplo 
da dengue e leptospirose 
no Estado. 

Para tanto, agentes 
do órgão estão fazendo 
inspeções em locais 
propícios à proliferação 
da leptospirose, que é 
transmitida pela urina 
do rato, bem como do 
mosquito transmissor da 
dengue, o Aedes aegypti. 

Conforme o gerente 
de Vigilância Ambiental, 
Djanira Lucena, o órgão 
faz um trabalho de apoio 

saúde reforça o combate
aos transmissores em JP

dengue e lePtoSPiroSe

junto às ações realizadas pe-
las prefeituras em seus mu-
nicípios. “Nós desenvolvemos 
ações junto às prefeituras, 
dando o nosso apoio com re-
alização de treinamento jun-
to às equipes de combate aos 
focos e também enviamos o 
carro fumacê, em caos de in-
cidência do Aedes aegypti”, 
informou.

A gerente revela que o 
foco principal é a prevenção 
às doenças advindas com o 
período da chuva. 

“O importante não é ma-
tar o mosquito transmissor 
da dengue, o importante é 
eliminar o foco e isso também 
pode ser feito pela população, 
basta apenas que a pessoa 
jogue água que esteja infec-
tada na areia que todos os 
ovos e larvas morrerão. Isso 

é um procedimento que 
até mesmo uma criança 
pode fazer”, destacou.

Na Capital, por ex-
emplo, uma ação em 
parceria com a Vigilância 
Ambiental e Zoonoses da 
PMJP, o combate vem 
sendo intensificado em 
diversos bairros. 

Na última semana, 
o órgão enviou o carro 
fumacê para o bairro 
de Mangabeira onde os 
agentes exterminaram 
dezenas de focos do 
mosquito. 

Nesta semana, de 
acordo com Djanira, o 
trabalho será realizado 
no Parque do Sol, em 
Gramame, que está sen-
do considerada área de 
incidência da dengue.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com
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Comércio faturou R$ 80 milhões
LIQUIDA CAMPINA

Paraíba CAMPINA

Foram mais de 1,7 mulhão 
de  cupons distribuídos com 
durante a campanha Pela cidade

O 37º Festival de Inverno de Campina Grande foi 
aberto na noite de ontem com apresentações no Teatro 
Municipal Severino Cabral. O espetáculo teatral “Doidos 
de Santidade” deu início à programação do evento, sendo 
exibido no hall de entrada da casa de espetáculos.

l rIsCo à vIstA
Mais um incidente envolvendo marquises foi registrado em 
Campina Grande. No último sábado, uma parte do reboco de 
uma marquise do prédio da Associação Comercial caiu sobre 
um automóvel estacionado na esquina das avenidas Floriano 
Peixoto com Maciel Pinheiro.

Abrangência
Ainda segundo a assessoria da Câmara de Dirigentes 
Lojistas, “este ano a campanha não se resumiu apenas 
a cidade de Campina Grande, mas também a alguns 
municípios circunvizinhos como Serra Branca, Esperança, 
Queimadas, Lagoa Seca e São Sebastião de Lagoa de 
Roça”.

Histórico
 

Felizmente, o acidente 
não feriu ninguém por ter 
acontecido na tarde do 
sábado, quando é pequeno 
o movimento no Centro da 
cidade. No início de julho, 
uma marquise desabou e 
feriu duas pessoas. Uma 
delas ainda se encontra 
internada em um dos 
hospitais de Campina 
Grande.

Festival de Inverno
Durante todo o dia de hoje, as atrações de teatro e 

música envolverão os espectadores do XXXVII Festival 
de Inverno de Campina Grande. As apresentações se 
espalharão pela Praça da Bandeira, Calçadão, Teatro Sesc 
Centro e Teatro Municipal Severino Cabral. 

Programação

As 10h, no Coreto Cultural do Calçadão, serão vistos 
os shows de samba de raízes choro de Eloísa Olinto e 
Samba Comtradição, além do MPB do cantor campinense, 
Henrique do Vale. Às 15h30 o espetáculo infantil de 
teatro “As Fadas”, do grupo cearense “Passa pra dentro 
menino”, poderá ser visto no Teatro do Sesc Centro. 
Apresentações musicais na Praça da Bandeira a partir 
das 17h, e às 21h, a comédia “O amor de Clotilde por um 
tal Leandro Dantas”, da “Trupe Ensaia Aqui e Acolá”, de 
Pernambuco, poderá ser conferida no Teatro Severino 
Cabral.

Liquida Campina
 

Terminou no domingo 
a décima edição do 
“Liquida, Campina”. De 
acordo com a CDL, mais 
de 680 lojas participaram 
do festival de liquidações, 
oferecendo descontos 
entre 20% e 70% em 
inúmeros produtos e 
serviços com condições 
especiais nos mais variados 
segmentos.

Começou

“Itinerância”
A IV Mostra Jovens Designer chegou a Campina Grande e 
ficará até o dia 12 de agosto em exposição na Galeria de 
Artes da Furne. Com entrada franca, os visitantes poderão 
conferir 40 invenções criativas e exclusivas de estudantes 
de design de todo o Brasil. Dentre os produtos expostos, 
estão às criações dos recém-formados Isabelle Gurgel Mota 
Saraiva e Anderson de Araújo Cabral, da Universidade Fed-
eral de Campina Grande, que obtiveram grande destaque e 
reconhecimento.

No geral
 

A baixa frequência à escola levou ao cancelamento do 
Bolsa Família de 14,7 mil famílias em julho – 2,4% do total 
de atendidos em abril, último mês de acompanhamento 
dessa contrapartida. Elas perderam os valores integrais do 
benefício. Outros 7,8 mil jovens de 16 e 17 anos também 
foram excluídos do programa de transferência de renda, mas 
nesse caso a família perde apenas a parcela referente a cada 
um deles, que pode ser de R$ 38 ou R$ 76. 

A estudante Joyce Fer-
reira de Sousa, de 19 anos, 
como toda mulher, é vaidosa 
e gosta de andar bem vestida, 
sempre antenada na moda. E 
é focado nesse público que 
o mercado abre os braços e 
oferece a mais irresistível das 
armas: a liquidação.

“Eu me considero con-

sumista sim, gosto de me ar-
rumar e fazer essas coisas de 
mulherzinha. Mas procuro 
sempre comprar roupa, calça-
do ou acessórios quando estão 
na promoção. Tendo paciên-
cia e andando um bocado, dá 
para encontrar o que a gente 
chama de ‘achadinhos’, que são 
peças de boa qualidade e com 
o preço acessível”, comentou a 
jovem, que diz ter feito bons 
negócios durante as últimas 
duas semanas.

Assim como Joyce, mui-
tas pessoas movimentaram 
o comércio de Campina 
Grande e cidades adjacentes 
aproveitando a campanha 

Líquida Campina, promovi-
da pela Câmara de Dirigentes 
Lojistas – CDL.  Com a adesão 
de 680 estabelecimentos, a 
estratégia oferecia descontos 
de 20 até 70% em serviços e 
produtos aos clientes.

Conforme o levantamen-
to feito pela CDL, a injeção 
financeira gerada pela cam-
panha atingiu a casa dos R$ 
80 milhões, uma das maiores 
marcas dos últimos anos.

“Foram mais de 1.700.000 
(um milhão e setecentos mil) 
cupons distribuídos durante a 
campanha, o que é um núme-
ro significativo para uma ci-
dade que acabou de sair de 

uma festa grandiosa como é 
O Maior São João do Mundo. 
A campanha atingiu todos 
os objetivos, pois garantiu o 
movimento no comércio no 
período de baixa, quando as 
pessoas ainda estão se recu-
perando dos gastos de junho”, 
revelou o presidente da CDL 
de Campina Grande, Tito 
Motta.

A cada 25 reais em com-
pras, o consumidor recebia 
um cupom para concorrer a 
um carro e cinco motos 0Km, 
além de quatro tablets. O sor-
teio será realizado no próximo 
dia 1º de agosto, em um dos 
shoppings da cidade.

Cena do espetáculo o amor de Clotilde por um certo Leandro Dantas de Recife Pernambuco, em CG

Foto: Divulgação

UEPB implanta especialização gratuita
Em mais um passo rumo 

ao futuro, o Centro de Ciên-
cias Humanas e Exatas da 
Universidade Estadual da 
Paraíba, sediado em Mon-
teiro, estará implantando, de 
forma inédita, já no segundo 
semestre deste ano, a primei-
ra pós-graduação oferecida 
para os Bacharéis de Ciên-
cias Contábeis. A perspectiva, 
conforme anunciou o coorde-
nador do curso, professor Gil-
berto Franco de Lima Júnior, 
é que a Especialização na área 
de Auditoria e Perícia Contá-
bel comece a funcionar em se-
tembro, com 20 vagas. “É com 
muita satisfação que vamos 
começar a primeira pós-grad-
uação em Ciências Contábeis 
nessa área, sendo a primeira 
gratuita no Brasil”, disse.

As inscrições devem ser 
abertas entre os dias 29 e 30 
de agosto, quando a coorde-
nação volta a se reunir para 
debater a implantação da 
Especialização no Campus. 
De acordo com o professor 
Gilberto, o curso de Ciências 
Contábeis de Monteiro terá 
uma série de novidades no 
próximo semestre. Graças às 

PIoNEIrIsMo

O 37º Festival de Inverno 
de Campina Grande, evento 
que reúne mistos de dança, 
música e teatro, foi iniciado 
ontem no Teatro Severino Ca-
bral com os ‘Doidos de San-
tidade’, um recital de canto 
lírico e a apresentação inter-
nacional de dança espanhola 
Ballet Carmen Roche. 

Hoje, a programação 
teve continuidade com mais 
atrações envolvendo todo o 
público campinense. O Co-
reto Cultural do Calçadão 
foi o local escolhido para a 
população apreciar os shows 
de samba de raiz e choro de 
Eloísa Olinto e Samba Comn-
tradição, além do MPB (Mú-
sica Popular Brasileira) do 
cantor campinense, Henri-
que do Vale. Em seguida, o 
espetáculo infantil de teatro 
“As Fadas”, do grupo cearen-
se “Passa pra dentro meni-
no”, se apresentou no Tea-
tro do Sesc Centro. Eventos 
musicais estiveram sendo 
realizados na Praça da Ban-
deira com shows das bandas 

Kalyenne Antero
auniaokalyenne@gmail.com

Phillipy Costa
Especial para A União

Encenações teatrais e danças marcam 20 dia 
FEstIvAL DE INvErNo

de rock’n roll: Meia de U.S, 
Moustache e Isca UP. 

Para o encerramento da 
segunda noite do Festival de 
Inverno, as 21h, tem a  comé-
dia “O amor de Clotilde por 

um tal Leandro Dantas”, da 
“Trupe Ensaia Aqui e Acolá”, 
de Pernambuco. Aos interes-
sados, os ingressos dos pró-
ximos espetáculos no Teatro 
Municipal Severino Cabral 

podem ser comprados na bi-
lheteria do próprio teatro aos 
valores de R$ 20,00 (inteira) 
e R$ 10,00 (estudante). As 
outras apresentações duran-
te o dia serão gratuitas.

condições favoráveis criadas 
pela Reitoria, a coordenação 
do curso pôde investir na im-
plantação de novas linhas de 
pesquisas que permitirão aos 
alunos avançar ainda mais 
nos conhecimentos na área.

A pós-graduação em 
Auditoria e Perícia Contábil 
- especialização lato sensu – 
deve reunir em seu conteúdo 
programático assuntos como 
“Introdução ao estudo da au-
ditoria”, “Origem e Conceito 
de auditoria”, “Modalidades 

de auditorias”, “Normas em 
vigor”, “Exigências éticas em 
uma auditoria de demon-
strações contábeis”, “Plane-
jamento”, “Controle interno 
e Ferramentas Contábeis”, 
“Cálculos econômico-finan-
ceiros e aplicações”. 

Os avanços no curso 
de Contabilidade do Cam-
pus de Monteiro não se re-
sumem apenas a implan-
tação da pós-graduação na 
área. A perspectiva é que, já 
na volta do recesso, estejam 

em funcionamento quatro 
linhas de pesquisas na parte 
de reflexo Socio econômico, 
Empreendedorismo, Custos 
e Teoria da Contabilidade. 
“São as novas linhas de pes-
quisa que estarão em fun-
cionamento, juntando com o 
projeto politico pedagógico 
do curso de Ciências Con-
tábeis da UEPB”, explicou o 
diretor do Centro. 

Com a mesma visão de 
futuro da UEPB, o profes-
sor Gilberto Franco garante 
que o mundo globalizado 
exige muito dos contadores, 
que precisam buscar novos 
conhecimentos. Gerir o 
patrimônio social das em-
presas, segundo ele, requer 
responsabilidade. “É uma 
profissão que está cada vez 
mais sendo requisitada no 
âmbito publico, com as ex-
igências da legislação em 
vigor e, também, a exigência 
do mercado competitivo”, ob-
servou. 

Gilberto Franco destaca 
que os contadores têm uma 
visão ampla na área de gestão, 
tanto na parte de adminis-
tração como econômica.

Campus de Monteiro, sede da pós-graduação em Ciências Contabéis



Ricardo pede urgência à Assembleia
empréstimo da cagepa

Governador faz apelo aos 
deputados estaduais para 
que votem a matéria

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com
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caixa reduz taxa de 
juros para compra de 
material de construção
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agenda dos candidatos

O candidato Antônio 
Radical (PSTU) participa pela 
manhã de uma reunião com 
a direção do partido. À tarde, 
será entrevistado por emis-
sora de TV. À noite, participa 
de plenária de apoiadores na 
sede do PSTU.

antonio radical 
(pstU)

Às 6h30, o candida-
to participa de reunião com 
profissionais da construção 
civil. Às 17h, faz caminhada no 
Expedicionários e, às 18h, par-
ticipa de reunião no Valentina 
Figueiredo. Às 19h, reunião nos 
Bancários e, às 20h, reunião 
com membros da Federação 
Carnavalesca.

A candidata Estela Be-
zerra (PSB) realiza hoje, às 
6 horas, adesivagem e pan-
fletagem no cruzamento da 
Avenida Epitácio Pessoa com 
a Avenida Ruy Carneiro, em 
frente ao posto Freeway. À 
noite, faz caminhada no Alto 
do Mateus.

O candidato não infor-
mou as atividades do dia.

A candidata está em 
São Paulo, participando de 
reunião com direção nacional 
do PCO.

O candidato Luciano 
Cartaxo (PT) realiza hoje, às 
7h, adesivagem no posto Me-
trópole (Epitácio Pessoa). Às 
12h30, participa de entrevista 
em emissora de TV e, às 15h, 
participa da homenagem à 
jornalista Marcela Sitônio, na 
Assembleia Legislativa.

O candidato participa 
pela manha participa do En-
contro Nacional de Direito, na 
UFPB. Às 14h, terá um encon-
tro com os movimentos so-
ciais. Às 19h, visita a Associa-
ção de Moradores do Róger.

cícero Lucena 
(psdB)

estelizabel 
Bezerra (psB)

José maranhão 
(pmdB)

Lurdes sarmento 
(pco)

Luciano cartaxo 
(pt) 

renan palmeira 
(psoL)

O governador Ricardo 
Coutinho voltou a defender 
ontem a importância da As-
sembleia Legislativa votar a 
matéria sobre o pedido de 
empréstimo da Companhia 
de Água e Esgotos da Paraíba 
(Cagepa). Ele frisou que a so-
licitação trata-se apenas de 
uma autorização para que o 
Estado seja avalista da tran-
sação financeira. 

Ricardo Coutinho fez um 
apelo direto aos deputados 
estaduais paraibanos, lem-
brando-os de que a Cagepa 
não pertence a um ou outro 
político ou gestão, mas sim a 
todo o povo paraibano.  

Embasado em números 
o governador reafirmou que 
quando assumiu o governo 
já herdou a Companhia de 
Água e Esgotos da Paraíba 
com vários débitos junto a 
bancos pequenos, que men-
salmente representam um 
déficit de mais de R$7 mi-
lhões de reais. Ele ressaltou 
ainda que o empréstimo da 
Caixa Econômica Federal se-
ria exatamente para quitar 
esta dívida com outras insti-
tuições financeiras, deixando 
o débito apenas junto a CEF, 
com carência de dois anos 

O candidato a prefeito 
de Campina Grande, Romero 
Rodrigues, da coligação “Por 
amor a Campina”, deverá dei-
xar hoje o hospital Antônio 
Targino, onde está internado 
desde o fim de semana. De 
acordo com assessores do 
candidato, Romero receberia 
alta ontem, mas os médicos 
decidiram realizar novos exa-
mes antes de liberá-lo. Na se-
mana passada, Romero sentiu 
uma forte dor de dente e, na 
sexta-feira, passou por uma 
cirurgia. No dia seguinte, pas-
sou a sentir dores e, com febre, 
acabou sendo internado no 
domingo. 

Exames realizados de-
tectaram uma inflamação na 
gengiva. Pelas redes sociais, o 
candidato falou sobre sua in-
ternação. “Em recuperação no 
Hospital Antônio Targino, sem 
receber visitas por orientação 
médica. Agradeço a compre-
ensão e solidariedade”, disse. 

Aniversário
A candidata Tatiana Me-

deiros, da coligação “Campina 
segue em frente”, comemorou 
seu aniversário no fim de se-
mana. A festa dos 46 anos da 
candidata peemedebista se 
estendeu durante todo o dia, 
nos eventos de campanha. 
O tradicional “parabéns” foi 
cantado durante a inaugura-
ção do comitê central de Ta-
tiana, que foi homenageada 
pela cúpula do PMDB.

Comício
A candidata Daniella Ri-

beiro, da coligação “Pra Cam-
pina crescer em paz”, escolheu 
o bairro das Malvinas, o maior 
da cidade, para promover seu 
primeiro comício. Acompa-
nhada do pai, o ex-prefeito 
Enivaldo Ribeiro, e de aliados 
petistas, Daniella falou sobre 
sua trajetória política e, emo-
cionada, chegou a chorar. 

Os candidatos Guilherme 
Almeida, da coligação “Campi-
na Grande ideal”, e Artur Boli-
nha (PTB), visitaram bairros 
da cidade e se reuniram com 
lideranças. Sizenando Leal 
(PSOL) e Alexandre Almeida 
(PT) estiveram reunidos com 
assessores e militantes.

O secretário-chefe de 
Governo e deputado esta-
dual licenciado, Adriano 
Galdino (PSB), disse ontem 
que a melhor maneira de 
atuarem mais à vontade e 
de deixarem o governo cien-
te da bancada que conta é 
os deputados tomarem uma 
decisão clara e assumirem 
se são oposição ou situação 
na Assembleia Legislativa. 

“Com isso, os partidos 
podem ter uma bancada 
mais afinada com as coisas 
que defende e com a própria 
Paraíba”, afirmou Adriano, 
em rápida entrevista que 
concedeu no final da manhã 
de ontem, minutos antes da 

solenidade de lançamento 
dos prêmios Mestres da Edu-
cação e Escola de Valor, no 
Salão Nobre do Palácio da 
Redenção.

Galdino revelou que re-
comendou ao governador 
Ricardo Coutinho que con-
voque os deputados da base 
aliada para uma conversa 
'olho no olho' e, com isso, ter 
mais facilidade de orientá-
-los sobre como eles devem 
se portar na casa de Epitácio 
Pessoa.

“O governador deve di-
zer para cada um o que pen-
sa sobre cada matéria a ser 
encaminhada e, ao mesmo 
tempo, explicar o que eles, 
os deputados, devem ou não 
fazer na Assembleia Legisla-
tiva”, afirmou o secretário.

Adriano Galdino revelou 
também que o governador já 
conversou com os deputados 
Genival Matias, presidente 
estadual do PT do B, e Tião 
Gomes, presidente estadual 
do PSL, deu orientações nes-
se sentido e que deve fazer o 
mesmo com os demais parla-
mentares.

“O governador já deixou 
bem claro que o mais impor-
tante para ele não é ter uma 
bancada com trinta deputa-
dos, mas sim, uma bancada 
coesa e fiel ao governo”, afir-
mou Adriano, ao observar 
que Ricardo Coutinho já ex-
ternou que quer ter um con-
tato mais direto com os de-
putados aliados para discutir 
as demandas do governo em 
todo o Estado.

Os municípios parai-
banos de Mamanguape, no 
Litoral Norte, e Santo An-
dré, no Cariri, estão na lista 
da Controladoria-Geral da 
União para serem fiscaliza-
dos. O sorteio dos 60 municí-
pios brasileiros foi realizado 
ontem, em Brasília. Os fiscais 
da CGU analisarão aplicação 
dos recursos federais desti-
nados à execução de progra-
mas do governo nas áreas de 

Saúde, Educação e Desenvol-
vimento Social; bem como 
vão apurar as denúncias e 
representações enviadas à 
CGU relativas às cidades sor-
teadas. 

A iniciativa faz parte da 
36ª edição do Programa de 
Fiscalização a partir de Sor-
teios Públicos, que busca 
conferir maior transparência 
e visibilidade à gestão go-
vernamental, a fim de asse-

gurar a correta aplicação do 
dinheiro público, em benefí-
cio da sociedade, de modo a 
inibir e combater desvios e 
fomentar o controle social. 
Com esta edição, o progra-
ma chega a 2001 municípios 
sorteados.

Desde 2003, já foram fis-
calizados 1.941 municípios. 
As ações de controle já anali-
saram R$ 17,8 bilhões trans-
feridos pelo Governo Federal.

para início de pagamento, 
além de taxas de juros me-
nores e parcelas mensais de 
pouco mais de R$ 3 mi, por-
tanto equivalentes a metade 
dos valores que são pagos 
atualmente. 

Sobre o PEN
O governador Ricardo 

Coutinho (PSB) disse ontem 
que, apesar de nascer com 
a maior bancada da Assem-
bleia Legislativa, o Partido 
Ecológico Nacional não muda 
nada na conjuntura da políti-
ca no Estado e, que espera, 
por parte do Parlamento, a 
aprovação do empréstimo 
que vai servir para sanear as 
dívidas da Cagepa.  

“Ao meu modo de ver, 
a criação desse partido não 
muda nada, nem quantitati-
va, nem qualitativamente”, 
afirmou o governador, em 
entrevista que concedeu no 
começo da tarde de ontem 
no Palácio da Redenção, mi-
nutos depois de presidir a 
solenidade de lançamento 
dos prêmios Escola de Valor 
e Mestres da Educação.

Para o governador, quem 
deve falar mesmo sobre esse 
novo partido são os pró-
prios parlamentares. O PEN 
foi articulado e ficou sendo 
presidido no Estado pelo 
presidente da Assembleia, o 
deputado Ricardo Marcelo, 
que era do PSDB.

O presidente do PDT 
paraibano, deputado federal 
Damião Feliciano, disse on-
tem que na próxima semana 
o Conselho de Ética do parti-
do vai se reunir para analisar 
o que fazer com os parlamen-
tares e filiados de um modo 
geral que estão deixando o 
partido. Segundo ele, pode 
haver punição.  

“Todas as dissidências e 
adesões a candidatos de ou-
tros partidos serão avaliados 
caso a caso”, explicou Damião. 
O alerta do presidente do PDT 
na Paraíba está relacionado às 
dissidências, primeiramente 
anunciadas pelos vereadores 
Raoni Mendes e Geraldo Amo-
rim e, depois, por Inácio Ma-
chado, que aceitou ser o novo 
secretário de Desenvolvimen-
to Urbano de João Pessoa para 
apoiar a candidatura de Lucia-
no Cartaxo (PT).

“É o Conselho de Ética 

do diretório municipal que 
vai decidir sobre tudo isso. 
Só sei que o partido não vai 
admitir casos de infidelida-
de”, afirmou Damião.

Sem falar em punição 
e em clima de festa, o PMDB 
reuniu candidatos, dirigentes 
e lideranças no final da ma-
nhã de ontem para receber 
de volta o deputado estadual 
Trócolli Júnior que, no primei-
ro semestre, decidiu trocar o 
partido pelo PSD, comandado 
na Paraíba pelo vice-governa-
dor Rômulo Gouveia.

A solenidade aconteceu 
na sede do diretório estadual 
no começo da Avenida Beira-
-Rio e contou com a presen-
ça do candidato a prefeito de 
João Pessoa, o ex-governador 
José Maranhão. “Mesmo tendo 
se afastado por alguns meses, 
Trócolli sempre foi um compa-
nheiro fiel e dedicado ao parti-
do”, afirmou o ex-governador.

PDT avalia dissidências 
e PMDB recebe Trócolli

Galdino cobra posição mais 
clara dos deputados na AL

Mamanguape e Santo André 
serão fiscalizados pela CGU

Romero deixa 
hospital hoje 
em Campina 
após cirurgia
Lenildo Ferreira
Da Sucursal Campina Grande

Adriano Galdino, secretá rio-chefe do Governo, disse que os deputados devem assumir posição

Foto: Ortilo Antônio
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Eventos estão proibidos 
em sete cidades do Sertão, 
assim como os “paredões”

George Wagner
Da Sucursal de Sousa

a mudança de partido 
enfraquece a democracia

Não sei se o leitor tem prestado atenção à 
movimentação partidária, desde o início deste ano, 
entre políticos que vão concorrer a essas eleições de 
2012, ou não. A troca de partido, na Paraíba, nunca foi 
tão intensa como neste ano na Paraíba. 

Primeiro, aconteceram as trocas normais de 
legenda e muitas ações tramitando na Justiça. Depois, 
veio o episódio da criação do PSD através do prefeito de 
São Paulo, Gilberto Kassab. Os que desejavam mudar de 
legenda aproveitaram a brecha da criação de um partido 
novo para evitar reclamação do mandato na Justiça. 

Os deputados Trócolli Júnior e Wilson Braga 
foram os primeiros a deixar o PMDB para entrar no 
PSD. Ontem, o deputado Trócolli anunciou que está 
voltando ao PMDB e Braga já comunicou ao PSD que 
está entrando no PEN, a nova sensação da política na 
Paraíba. Isso não é bom para o sistema político. 

O parlamentar que muda de partido viola uma 
regra básica da representatividade política: desrespeita 
a distribuição das cadeiras no parlamento tal como foi 
definida pelos eleitores. 

A infidelidade partidária atropela a regra de que 
a distribuição de preferências dos eleitores constitua 
a condição e medida para definir as oportunidades de 
acesso a postos públicos.

Isso ocorre porque as cadeiras do parlamento são 
preenchidas levando em conta não só a votação que os 
parlamentares eleitos obtiveram, mas também os votos 
na legenda e os votos dos candidatos não-eleitos. 

Muito poucos candidatos alcançam o quociente 
eleitoral (relação entre votos válidos/cadeiras em 
disputa). Isto significa que a grande maioria dos eleitos 
beneficia-se dos votos de outros candidatos do partido 
ou dos votos de legenda do partido, sem o que não 
conseguiriam eleger-se.

O Brasil não tem uma tradição muito forte de 
dar aos partidos políticos um papel de importância 
fundamental. No Brasil os partidos políticos acabam 
tendo uma importância muito relativa. A meu ver, 
para o sistema democrático é muito importante que 
os partidos sejam valorizados. E da valorização dos 
partidos decorreria um rigor maior em relação à 
fidelidade partidária. Mas não é o quadro que nós 
temos hoje.

A troca de partido, atualmente, é um grande 
negócio por essas praias de cá.

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Já somos grandes e ricos

João Pessoa é citada como cidade bilionária onde PT e PSDB 
medem forças de olho em 2014. Matéria do jornal O Estado 
de São Paulo cita a Capital da Paraíba entre as cidades com 
orçamento anual superior a R$ 1 bilhão, onde o PT e o PSDB lutam 
para vencer o pleito. Nesse clube dos bilionários, o PT comanda 
11 prefeituras e o PSDB conta com sete. 

E eu que não sabia de uma coisa dessas. 

Jornalista chama Dilma de Gerentona

Não deu outra: o governo produziu um surto grevista no serviço 
público federal. Estão paradas, há dois meses, 56 universidades 
federais, e há funcionários em greve em pelo menos 15 repartições 
de 26 estados. Chegou-se a essa situação porque a doutora Dilma e 
seus comissários acharam que podiam enfrentar as reivindicações com 
onipotência e embromatina. O surto começou em junho com a greve dos 
professores de universidades federais. Era uma paralisação parcial, e 
o governo disse que o problema deveria ser negociado no Ministério 
do Planejamento, onde a comissária Miriam Belchior informava que não 
trataria com grevistas.

É de Élio Gaspari.

Faltava essa agora...

Igreja que mais cresce no Brasil e com a maior representação na 
bancada evangélica do Congresso, a Assembleia de Deus tem como meta 
eleger um vereador em cada uma das 5.565 cidades brasileiras. Para isso, 
a igreja cita o Censo. Dos 42 milhões de evangélicos, 12 milhões são da 
Assembleia, 4 milhões a mais do que em 2000. Essa parcela já encontra 
ressonância política. Dos 76 deputados federais da Frente Parlamentar 
Evangélica, 24 são da Assembleia de Deus.

Por isso que a Assembleia de Deus acaba de criar o PEN. 

A juíza da 63ª Zona Elei-
toral da Comarca de Sousa, 
Iêda Maria Dantas, realizou 
reunião com coligações par-
tidárias dos pequenos muni-
cípios da Grande Sousa e,no 
encontro, ficou definida a 
proibição de carreatas, caval-
gadas e eventos semelhantes 
envolvendo motocicletas na 
campanha eleitoral deste 
ano.

O encontro aconteceu 
no auditório da OAB e contou 
com a presença do Ministério 
Público Eleitoral através do 
promotor Fernando Antônio 
Ferreira de Andrade. Parti-
ciparam representantes das 
coligações partidárias das 
cidades de Nazarezinho, São 

A Assembleia Legislati-
va da Paraíba realiza hoje à 
tarde, a partir das 15 horas, 
uma sessão especial, no ple-
nário José Mariz. Na ocasião, 
será concedida uma Medalha 
de Mérito Jornalístico à presi-
dente da Associação Paraiba-
na de Imprensa (API), Marce-
la Sitônio. A propositura é de 
autoria do deputado estadual 
João Gonçalves (PEN).

Marcela é formada em 
Comunicação Social pela Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB) e é a primeira mulher 
a presidir a Associação Parai-
bana de Imprensa (API), ao 
longo de 77 anos de história 
da entidade. 

Reunião
A Comissão de Constitui-

ção, Justiça e Redação (CCJ) 
da Assembleia Legislativa da 
Paraíba vai se reunir  às 9h30 
de hoje. Entre as matérias que 
serão apreciadas esta sema-
na, 31 vetos do Governo do 
Estado, 23 Projetos de Leis 
Ordinárias e Complementa-
res e uma Medida Provisória 
estão na pauta.

Os parlamentares vão 
analisar a MP 197/2012, que 
trata sobre a abertura de cré-
dito extraordinário para aten-
dimento de situação de emer-

José da Lagoa Tapada, Santa 
Cruz, São Francisco, Vieiró-
polis, Lastro e Aparecida, 
além do comandante do 14º 
Batalhão da Polícia Militar 
de Sousa, tenente-coronel 
Plutarco.

A magistrada afirmou 
que o bom senso prevaleceu 
e os representantes de parti-
dos foram unânimes em aca-
tar a ideia da não realização 
das carreatas.

 “A proposta de não ha-
ver carreata é o bom senso. 
A gente tem ouvido no noti-
ciário paraibano as questões 
advindas de carreatas. Elas 
causam muito problema, a in-
tegridade física das pessoas, a 
vida das pessoas corre risco 
e nós devemos pensar neste 
bem maior, que é a vida”, dis-
se.

Iêda Dantas disse que 
a Justiça Eleitoral lançou a 
proposta que vem sendo es-
tudada em várias regiões do 
Estado e as coligações aca-

taram a sugestão. Foi neste 
sentido que fizemos a pro-
posta e as pessoas refletiram 
e os representantes de coli-
gações usando o bom senso; 
refletiram e concordaram 
neste sentido de preservar a 
vida”, disse.

Com relação a outros 
mecanismos de propaganda 
eleitoral, a juíza da 63ª Zona 
Eleitoral lembrou que a uti-
lização dos chamados pare-
dões de som está proibida. 
“A questão dos paredões está 
bem delimitado no pacto. 
Os paredões são proibidos, 
já eram proibidos anterior-
mente. A lei já previa essa 
irregularidade. Quem estava 
fazendo paredão já estava 
sabendo que estava irregu-
lar. Está pactuada nas sete 
cidades a proibição”.

Sobre a circulação dos 
demais veículos de som, a 
magistrada afirmou que to-
dos os veículos terão que ter 
a autorização da Sudema e 

devem estar caracterizados 
com a legenda partidária e o 
nome da coligação, caso con-
trário estarão em desacordo 
com a lei.

“Os carros de som mes-
mo antes já estavam irregu-
lares. Independente do pacto 
eles já estavam irregulares. 
Tem uma resolução e tem 
as leis prevendo isso. Quem 
já estava veiculando propa-
gandas nestes carros sabia 
que estava irregular e estava 
sujeito as consequências. Se 
está irregular deve suspen-
der. Houve acordo das coliga-
ções de todas as cidades com 
a justiça eleitoral e o promo-
tor de justiça”, afirmou.

Após a reunião todos os 
representantes das coliga-
ções da região de Sousa as-
sinaram um documento e se 
comprometeram a respeitar 
as determinações, caso con-
trário, o descumprimento irá 
ensejar multa de até cinco 
mil reais por dia.

Em Campina Grande, três 
dos sete candidatos defendem 
a realização das carreatas. 
Preferem não abrir mão da 
ferramenta de campanha os 
prefeitáveis Romero Rodri-
gues, da coligação “Por amor 
a Campina”, Tatiana Medeiros, 
da coligação “Campina segue 
em frente”, e Alexandre Almei-
da, do PT. Daniella Ribeiro (co-
ligação “Pra Campina crescer 
em paz”), Guilherme Almeida 
(coligação “Campina Grande 
ideal), Artur Bolinha (PTB) e 
Sizenando Leal (PSOL) pro-
meteram não realizar carre-
atas. Não havendo consenso, 
o juiz Ely Jorge Trindade, da 
Propaganda de Rua, não ma-

nifestou disposição para vetar 
as carreatas, que são permiti-
das pela legislação eleitoral.

No início do mês, o ma-
gistrado recebeu vereadores 
da cidade que aprovaram 
requerimento solicitando a 
proibição das carreatas. Ely 
esteve reunido também com 
o promotor Luciano Maraca-
já, da 72ª Zona, o promotor 
do Meio Ambiente, Eulâmpio 
Duarte, e os comandantes do 
II Batalhão de Polícia Militar, 
tenente coronel Souza Neto, 
e da Companhia de Policia-
mento de Trânsito, major 
Eduardo Jorge. O coordena-
dor da Propaganda de Rua 
resolveu que, não havendo 

consenso entre os candida-
tos para renunciar às carrea-
tas, iria liberá-las. Na semana 
passada, representantes dos 
candidatos e de entidades 
da sociedade civil estiveram 
reunidos na Associação Co-
mercial. No entanto, mais 
uma vez não houve acordo. 

Na semana passada, as 
coligações dos municípios de 
Boqueirão, Alcantil, Riacho de 
Santo Antônio, Caturitê e Barra 
de Santana assinaram um Pac-
to por uma Propaganda Ética 
com juiz da 62ª Zona Eleitoral, 
Edivan Rodrigues assumindo o 
compromisso de não realiza-
rem carreatas nas cidades du-
rante o período eleitoral.

De acordo com Rodri-
gues outro encaminhamento 
acordado na reunião com as 
coligações e partidos foi so-
bre a propaganda em carros 
de som. “Estabelecemos que 
os carros com propaganda 
sonora poderão circular das 
9h até às 20h nos municípios”.

Já em João Pessoa os 
representantes de partidos 
políticos, coligações e candi-
datos acordaram na semana 
passada que não serão re-
alizadas grandes carreatas 
no município de João Pessoa 
durante o período eleitoral. 
Ficou estabelecido apenas 
carreata de pequeno porte, 
em bairros da Capital.

Falta consenso em Campina Grande

Presidente da API recebe 
medalha na Assembleia

Salários não 
ultrapassam 
teto, afirmam 
juízes do TRT 

gência. O texto encaminhado 
pelo Governo do Estado teve 
a deputada Francisca Motta 
escolhida como relatora.

O crédito é adotado em 
favor da Empresa Paraibana 
de Abastecimento e Serviços 
Agrícolas da Paraíba (Empa-
sa), no valor de R$ 7 milhões. 
Os recursos serão destinados 
às despesas com o forneci-
mento de alimento concentra-
do protéico e volumoso para 
o atendimento do Programa 
de Manutenção do Rebanho. 
De acordo com o governo, o 
objetivo é combater os efeitos 
da longa estiagem que assola 

195 municípios, todos em es-
tado de calamidade pública, 
além da escassez de alimen-
tos principalmente para o re-
banho bovino e caprino.

Já entre os vetos envia-
dos pelo governador, desta-
que para o relacionado à Me-
dida Provisória 196/2012, 
de autoria do próprio Poder 
Executivo, que autoriza o Go-
verno do Estado a atualizar os 
vencimentos dos servidores 
do Grupo Ocupacional Magis-
tério. A MP havia sido apro-
vada pelos parlamentares no 
Plenário, no dia 20 de junho 
deste ano. 

A jornalista Marcela Sitônio é a primeira mulher a comandar a API

A Associação dos Magis-
trados do Trabalho da Paraíba 
(Amatra 13) explicou ontem, 
em nota, os valores recebidos 
por juízes e desembargadores 
do Tribunal Regional do Tra-
balho, publicados no Portal 
da Transparência desde a úl-
tima sexta-feira, 20. Segundo 
a nota, nenhum magistrado 
do Regional recebe acima do 
teto salarial estabelecido pela 
Constituição. O valor bruto do 
subsídio de um desembarga-
dor é de R$ 24.117,62. O lí-
quido é de cerca de R$ 17 mil.

A Associação esclareceu 
que os valores recebidos e 
que ultrapassam o teto não 
correspondem a salários e 
sim a parcela do passivo re-
lativo à PAE - Parcela Autôno-
ma de Equivalência, direito 
reconhecido pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) desde 
o ano de 2000.

A dívida recebida e que 
está nos contracheques de al-
guns magistrados é referente 
a vantagens que deixaram de 
ser pagas a todos os Magis-
trados, incluindo ministros de 
tribunais superiores, que esta-
vam no exercício de suas ativi-
dades no período de setembro 
de 1994 a dezembro de 1997.

Foto: Ortilo Antõnio



MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Financiamento passa de 
60 para 90 meses, com seis 
meses de carência para obra

Caixa baixa juros e amplia prazo 
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Brasília – A taxa máxi-
ma de juros para a linha de 
financiamento de materiais 
de construção – Constru-
card – da Caixa Econômica 
Federal caiu de 2,35% para 
1,85% ao mês. Segundo a 
Caixa, a taxa mínima pas-
sou de 1,96% para 1,40% 
ao mês. O prazo também 
foi estendido de 60 para 96 
meses, com seis meses de 
carência para execução das 
obras.

Para este ano, estão dis-
poníveis R$ 5 bilhões. Desde 
1998, quando foi criada a 
linha de financiamento, fo-
ram liberados R$ 15 bilhões 
e atendidos 1,2 milhão de 
clientes.

Para ter acesso à linha 
é preciso ir a uma agência 

Kelly Oliveira
Da Agência Brasil

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

Carlos Mendes
Da Agência Estado

Brasília – Ao comentar 
a participação brasileira nos 
Jogos Olímpicos que come-
çam na próxima sexta-feira 
(27) em Londres, a presiden-
te Dilma Rousseff destacou  
ontem que, dos 259 espor-
tistas da delegação, 111 são 
beneficiários do Bolsa Atleta. 
Além disso, no programa se-
manal Café com a Presidenta, 
ela ressaltou que atualmente 
mais de 4 mil esportistas re-
cebem o benefício no país.

“O Bolsa Atleta apoia 

Concluído e entregue no 
mês de junho ao presidente 
do Senado, José Sarney, o an-
teprojeto do novo Código Pe-
nal passou a tramitar como o 
projeto de lei do Senado (PLS) 
236/2012, e será analisado 
a partir de agosto por uma 
comissão de temporária de 
11 senadores. Além de várias 
inovações, o texto, preparado 
pela comissão especial de ju-
ristas que trabalhou durante o 
primeiro semestre, consolida 
toda a legislação penal do país.

O texto está organizado 
em mais de 500 artigos, ante 
os 356 do atual Código Penal. 
Conforme o relator da comis-
são de juristas, o procurador 
da República Luiz Carlos Gon-
çalves, a maior quantidade de 
artigos decorre da incorpo-
ração de aproximadamente 
130 leis que abordam temas 
penais de forma autônoma.

O relatório final entregue 
pela comissão de juristas, que 
foi presidida pelo ministro do 
Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ) Gilson Dipp, contém 

Belém - O depoimento de 
um policial federal, lavrado em 
cartório de Belém, tem todos 
os ingredientes para provocar 
a reabertura do processo judi-
cial do assassinato, em feve-
reiro de 2005, da missionária 
norte-americana naturalizada 
brasileira Dorothy Stang. 

O agente da PF Fernan-
do Luiz da Silva Raiol - que 
durante três meses foi desig-
nado pelo Ministério da Jus-
tiça para fazer a segurança 
pessoal da missionária e, de-
pois que ela foi morta, parti-
cipou das investigações para 
identificar os autores do cri-
me - confirmou declarações 
prestadas em entrevista con-
cedida recentemente a uma 
revista pelo intermediário do 
assassinato, Amair Feijoli da 
Cunha, o "Tato". Ele afirma 
que o revólver calibre 38, usa-
do para matar com seis tiros a 
missionária, foi a ele forneci-
do pelo delegado de Anapu à 
época, Marcelo Luz.

"A arma foi entregue 
em um posto de gasolina 
de Anapu", garantiu Raiol 
ao Grupo Estado. A própria 
Polícia Federal não conse-
guiu descobrir, mesmo de-
pois de exaustiva pesquisa, 
como o revólver, fabricado 
antes de 1997 pela em-
presa Taurus, acabou indo 
parar nas mãos de "Tato", 
hoje um homem conver-
tido à igreja evangélica e 
que se diz "arrependido" 
de fazer acusações contra 
inocentes. Ele se refere a 
Vitalmiro Bastos Moura, 
o "Bida", a quem apontou 
como mandante do assassi-
nato, desmentindo depois 
a própria versão.

Proposta
Em outra declaração 

firmada em documento no 
cartório Queiroz Santos e 
cuja cópia o jornal teve aces-
so, Raiol relata que, durante 
o interrogatório de "Bida", 
presenciou o momento em 
que o fazendeiro confirmou 
às autoridades que o de-
legado Marcelo Luz exigia 
de cada fazendeiro local a 
quantia de R$ 10 mil para 
garantir a segurança das fa-
zendas contra invasores li-
gados à missionária.

Segundo o agente fe-
deral, o único que recusou 
a proposta de segurança foi 
"Bida", uma vez que ele já 
tinha decisão judicial conce-
dendo-lhe a reintegração de 
posse de uma área invadida 
por agricultores ligados à 
irmã Dorothy. 

No depoimento, ele 
narra que todas as auto-
ridades responsáveis pela 
investigação sabiam que 
Dorothy tinha sido assassi-
nada no sábado pela manhã 
e que na segunda-feira foi 
decretada a prisão de um 
representante dos fazen-
deiros, sem até mesmo ter 
sido efetuado as prisões do 
intermediário e do executor 
do crime.

Wilson Dias/ABr

do banco e apresentar docu-
mentos pessoais (RG, CPF e 
comprovantes de endereço 
e de renda) para avaliação 
cadastral. Para os que são 
clientes da instituição, em 
muitos casos, o limite já 
pode estar pré-aprovado. 
Neste caso, é preciso fazer a 
contratação com o gerente.  

Ainda segundo a Caixa, 
não há limite máximo para o 
valor do financiamento, que 
dependerá da capacidade de 
pagamento mensal do cliente.

A linha de crédito Cons-
trucard é disponibiliza-
da por meio de um cartão 
magnético exclusivo para 
uso em lojas de material 
de construção conveniadas. 
Além da compra de mate-
rial de construção em geral, 
o Construcard pode ser usa-
do para aquisição de mó-
veis embutidos e sistemas 
de aquecimento solar. Se-
gundo a Caixa, atualmente, 
são mais de 65 mil pontos 
comerciais conveniados em 
todo o Brasil.

Dilma ressalta importância do 
Bolsa Atleta para o esporte

Polícia pode 
reabrir caso 
da missionária
Dorothy Stang

CóDIgO pENAL

INCENTIvO

A presidente Dilma ressaltou investimentos do Governo Federal para incentivar o esporte no país

desde os esportistas que es-
tão começando a carreira até 
aqueles que já competem 
em Olimpíadas ou Paraolim-
píadas. Esse é um benefício 
importante porque permite 
que o atleta se dedique com 
muito mais tranquilidade 
aos treinamentos e às com-
petições”, disse.

Para 2012, a previsão é 
que cerca de R$ 60 milhões 
sejam investidos no Bolsa 
Atleta, além de R$ 200 mi-
lhões na modernização de 
centros de treinamento e R$ 
13 milhões em equipamen-
tos esportivos.

O governo vai investir 
também R$ 1 bilhão na cons-
trução e na cobertura de mais 
de 2.800 quadras esportivas 
em escolas públicas de todo 
o país. Até 2014, a expectati-
va é que sejam construídas 6 
mil quadras enquanto 4 mil 
devem receber cobertura.

“É na quadra da escola, 
nas aulas de educação física, 
que a maioria das crianças 
tem o primeiro contato com o 
esporte. É uma oportunidade 
para muitos deles revelarem 
seus talentos, terem uma vida 
mais saudável e se apaixona-
rem pelo esporte”, disse.

Projeto pode entrar na pauta do 
Senado no segundo semestre

também o histórico dos traba-
lhos. Nos sete meses de ativi-
dade, a comissão realizou 24 
reuniões no Senado, além de 
audiências públicas em São 
Paulo, Brasília, Rio de Janeiro 
e Porto Alegre, bem como se-
minários em Aracaju e Cuiabá, 
que contaram com contribui-
ções da comunidade jurídica e 
acadêmica, além de represen-
tantes da sociedade.

Comissão temporária
A formação da comissão 

temporária de 11 senadores 
que analisará o texto depen-
de da indicação dos líderes 
partidários, de acordo com 
a proporcionalidade parti-
dária. O parecer da comissão 
deve ser então votado pelo 
Plenário e, se aprovado, se-
guirá para a Câmara dos De-
putados. O último passo é a 
sanção presidencial.

Para Sarney, o PLS 
236/2012 seguirá o caminho 
tradicional do processo legis-
lativo. Ele disse esperar que o 
andamento seja rápido e que 

se encerre até o fim do ano. 
“Levaremos até o fim do ano 
porque é uma matéria com-
plexa, com temas controverti-
dos. Durante esse tempo, va-
mos fazer audiências públicas 
e ouvir a sociedade uma vez 
mais, mas chegaremos a uma 
conclusão”, declarou.

Polêmicas
A proposta prevê mudan-

ças polêmicas, como a trans-
formação da exploração dos 
jogos de azar em crime, a des-
criminalização do plantio e do 
porte de maconha para consu-
mo próprio, o maior rigor na 
punição a motoristas embria-
gados e a ampliação das possi-
bilidades do aborto legal. Para 
o senador Pedro Taques (PDT-
-MT), autor do requerimento 
que criou a comissão especial, 
é preciso debater as questões 
polêmicas do texto.

“Vamos debater com co-
ragem, ouvindo aqueles que 
são diferentes, ouvindo com 
tolerância, vendo o outro, os 
olhos do outro”, afirmou.

Brasília - A Advoca-
cia-Geral da União (AGU) 
recorreu à Justiça para 
impedir que candidatos 
a vereadores e prefei-
tos disputem as eleições 
municipais de outubro 
associando seus nomes 
aos de autarquias e fun-
dações públicas federais. 
A finalidade é evitar o 
registro de nomes com-
postos como “Fulano do 
INSS”, conforme o exem-
plo de um candidato a 
vereador da cidade de 
Boituva, no interior de 
São Paulo. Em nota di-
vulgada ontem, a AGU, 
órgão que representa 
judicialmente a União, 
informa já ter identifica-
do 210 casos de registros 
indevidos, número que 
ainda pode aumentar.

Até o momento, o 
órgão mais menciona-
do é o Instituto Nacio-
nal do Seguro Social 
(INSS), com 93 registros. 
Em seguida vem a Fun-
dação Nacional de Saú-
de (Funasa), com 32 ca-
sos, o Instituto Nacional 
de Colonização e Refor-
ma Agrária (Incra) apa-
rece com 23, o Instituto 
Nacional de Previdência 
Social (INPS), com 17, e 
o Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos 
Recursos Nacionais Re-
nováveis (Ibama), com 
12 menções. Os nomes 
de universidades fede-
rais foram usados inde-
vidamente 15 vezes.

Segundo a AGU, a 
Constituição Federal e a 
legislação eleitoral pro-
íbem que os candidatos 
usem o nome, símbolos, 
frases ou imagens asso-
ciadas ou semelhantes 

Candidato não pode 
usar nome de órgãos 

AÇÃO NA JUSTIÇA

Alex Rodrigues
Da Agência Brasil

a de entidades públi-
cas em suas campanhas 
eleitorais. A medida é 
uma forma de preservar 
as entidades públicas e 
evitar que os políticos 
se beneficiem com o uso 
dos nomes de órgãos 
responsáveis por admi-
nistrar políticas públicas 
em prol do eleitorado. 
A penalidade para o 
descumprimento é de-
tenção de seis meses ou 
prestação de serviços 
comunitários.

Na avaliação do 
sociólogo José Antonio 
Lavareda, especialista 
em marketing eleito-
ral, a medida é opor-
tuna, embora indique 
outros problemas do 
sistema eleitoral bra-
sileiro. “Para saber se 
a utilização do nome 
do órgão público é efi-
caz nós precisaríamos 
conhecer a origem do 
candidato. Se ele re-
side em uma área em 
que o órgão público 
tem uma atuação re-
levante, positiva, essa 
estratégia talvez faça 
sentido”, disse Lavare-
da à Agência Brasil.

“A medida da AGU 
é importante porque 
coíbe o uso indevido do 
nome do órgão público, 
mas é também mais uma 
demonstração do absur-
do de nossa legislação 
eleitoral, que permite 
que alguns candidatos 
associem seus nomes ao 
de políticos populares 
ou que ocupam cargos 
públicos, como o ex-pre-
sidente (da República 
Luiz Inácio Lula da Silva) 
ou da presidente Dilma, 
entre outros. E, nesses 
casos, não há o que pos-
sa ser feito”, completou 
o sociólogo.
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Treze faz seu primeiro
jogo diante da torcida 
hoje contra o Cuiabá

Paraibanos em londres

mayssa Pessoa será a 
segunda a jogar e Kaio 
cai na piscina dia 30

A abertura oficial das 
Olimpíadas de Londres será 
na próxima sexta-feira, dia 27, 
mas antes disto já teremos um 
paraibano em ação na com-
petição. Trata-se do atacante 
Hulk, do Porto de Portugal, 
que defenderá a Seleção Bra-
sileira em busca da medalha 
de ouro olímpica inédita para 
o futebol brasileiro. O jogo de 
estreia será contra o Egito está 
programado para a quinta-fei-
ra, dia 26, às 15h45 (horário 
brasileiro), no Estádio Millen-
nium, na cidade de Cardiff, na 
capital do País de Gales.

Antes do Embarque para 
Londres, Hulk disse em João 
Pessoa que a confiança dele é 
muito grande em conquistar 
esta medalha inédita. Segun-
do ele, a equipe, apesar de 
Sub-23 - com exceção dele, 
Thiago Silva e Marcelo – é 
bastante experiente e talen-
tosa e por isto capaz de ga-
nhar o título da competição.

O paraibano é conside-
rado hoje um dos maiores 
atacantes da Europa e está 
sendo cobiçado por vários 

clubes, sobretudo da Ingla-
terra, como o Chelsea e Man-
chester, que se propõem a pa-
gar até mais de 100 milhões 
de euros para adquirir o joga-
dor junto ao Porto.

No dia 28, no sábado, será 
a vez da goleira de handebol 
Mayssa Pessoa, entrar em qua-
dra. O Brasil vai estrear contra 
a Croácia, em partida progra-
mada para as 10h30 (horário 
de Brasília), no ginásio Copper 
Box. A paraibana está estrean-
do em uma olimpíada, mas já 
integra a Seleção Brasileira há 
algum tempo e, aos 27 anos, já 
atua no handebol da Europa. 

Ela hoje joga em um clu-
be de Paris, na França, e diz 
conhecer a maioria das atle-
tas adversárias, o que ajuda 
a aliviar a tensão de estar na 
primeira vez na maior com-
petição do planeta.

Na segunda-feira, dia 30, 
entra em cena o paraibano mais 
experiente e confiante em con-
quistar medalhas para o Brasil. 
Trata-se do nadador Kaio Már-
cio, que vai para a sua terceira 
olimpíada seguida. A sua pri-
meira prova será a eliminatória 
dos 200 metros borboleta, que 
ocorrerá, por volta das 10h30 
(horário brasileiro), no parque 
aquático do Cristal Palace. 

Caso consiga classifica-
ção para as semifinais, ele 
voltará à piscina no mes-
mo dia, às 19h. A final des-
ta prova, em que Kaio está 
mais preparado e tem os 
melhores índices, será no 
dia seguinte, na terça-feira, 
também às 19h.

As nossas representan-
tes no atletismo só estreiam a 
partir do dia 3 de agosto, sex-
ta-feira. A primeira será An-
dressa Oliveira, no lançamen-
to de disco. As eliminatórias 
começam às 15h10 (horário 
Brasileiro), no Olympic Sta-
dium. Se passar para a fase fi-
nal, ela tentará uma medalha 
no dia seguinte, no sábado 
dia 4 de agosto, às 15h30, no 
mesmo local.

A outra paraibana do atle-
tismo é Jaílma Sales de Lima. 
Ela vai competir na prova de 
revezamento dos 4 x 100 me-
tros rasos, ao lado de Joelma 
Sousa, Geisa Coutinho e Luci-
mar Teodoro. 

As eliminatórias desta 
prova só começam na sex-
ta-feira dia 10 de agosto, às 
15h10 (horário de Brasília), 
no Olympic Stadium. A gran-
de final desta prova está pro-
gramada para o dia seguinte, 
às 16h25 (horário de Brasí-
lia) no mesmo estádio.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Hulk é o 
primeiro
a competir

Curtas

Emanuel tenta a
sua 3a medalha

CBF anuncia corte
na Seleção Feminina

Velejador confiante
em bom resultado

RJ gasta R$ 2,2 mi
para levar comitiva

GinasTas

É com uma postura mais agressiva 
na rede que Emanuel, campeão em Atenas 
2004 e bronze em 2008, tentará em 
Londres seu terceiro pódio consecutivo, 
desta vez ao lado de um novo parceiro, 
Alisson. Emanuel tem 39 anos e espera 
estar na final do dia 9 de agosto.

Seu ex-companheiro, Ricardo, 
forma com Pedro Cunha a outra dupla 
mascul,ina nos Jogs Olímpicos 

A CBF confirmou na manhã de 
ontem que a meio-campista Elaine 
foi cortada da Seleção Feminina que 
disputará os Jogos de Londres. Um exame 
de ressonância magnética confirmou uma 
lesão na musculatura adutora esquerda 
da jogadora, que será substituída pela 
lateral esquerda Danielli Pereira, que 
participou de toda a preparação na Granja 
Comary, antes do embarque.

Tempo bom, calor e material de 
competição aprovado. Faltando seis 
dias para a estreia nos Jogos Olímpicos 
Londres 2012, Ricardo ‘Bimba’ Winicki 
quer aproveitar a última semana para 
intensificar os treinamentos na raia de 
Weymouth (cerca de 250km de Londres), 
costa sul da Inglaterra, onde serão 
disputadas as regatas olímpicas. Será a sua 
quarta participação em Olimpíada.

O governo do Rio de Janeiro firmou 
dois contratos com a agência de viagens 
Tamoyo y Turismo para levar a comitiva do 
governador Sérgio Cabral à Olimpíada. Pelos 
acordos,  sem licitação, o governo pagará até 
R$ 2,260 milhões para garantir a presença de 
Cabral e outros 13 representantes estaduais 
nos Jogos. Dos 14 membros  que vão a 
Londres, 10 deles vão e voltam do Reino Unido 
mais de uma vez durante  a Olimpíada.

Ipswich está a pouco menos de uma hora de carro do Parque 
Olímpico. E é nesta pequena e pacata cidade inglesa que a 
Seleção Feminina de Ginástica Artística se prepara para a 

disputa dos Jogos Olímpicos Londres 2012. Com treinos duas 
vezes ao dia (manhã e tarde), as atletas permanecerão no 
Ipswich Gymnastics Centre até sábado, dia 21 de julho. Para 
Daiane dos Santos, o local de treinamentos oferece toda a 
estrutura.

A equipe mais 
bem preparada, mais 
bem ajustada, mais 
forte. Foi assim que o 
chefe de equipe da na-
tação brasileira, Ricar-
do de Moura, se refe-
riu aos 20 atletas que 
representarão o Brasil 
nos Jogos Olímpicos 
Londres 2012, a partir 
do próximo sábado. 

Embora prefira 
não fazer previsões, 
Ricardo citou três 
nomes com grandes 
chances de chegar 
ao pódio: o campeão 
olímpico e mundial 
César Cielo, o cam-
peão mundial Felipe 
França e o campeão 
pan-americano Thia-
go Pereira.

“Teoricamente é a 
melhor Seleção Brasi-

leira de todos os tem-
pos. Mas eu gosto da 
prática. Você faz uma 
análise e vê que o Bra-
sil tem vários atletas 
entre os 10 melhores 
do mundo. 

Mas a geração 
nova vai acontecer, 
e com ela virão vá-
rias surpresas. Temos 
expectativas. Bruno 
Fratus é uma delas”, 
disse Ricardo em en-
trevista coletiva na 
tarde de ontem, no 
Crystal Palace, ao lado 
dos médicos Gustavo 
Magliocca e Marcus 
Bernhoeft e do espe-
cialista em biomecâ-
nica Paulo César Ma-
rinho. Kaio Márcio é 
uma das esperanças 
também nos 100 e 
200m borboleta.

natação brasileira aposta 
em Tiago e Felipe França

Hulk segue 
treinando na 
esperança de 
ser titular no 
jogo de estreia 
contra o Egito 
na próxima 
quinta-feira

FOTO: CBF News/Divulgação



Raissa Kilsa está de volta ao 
tatame depois de três anos
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AMADOR

Gravidez em 2009 fez
com que a judoca se
afastasse das disputas

A torcida do Campinense 
começa a perder a paciên-
cia com o técnico Freitas 
Nascimento. A escalação 
inicial do time foi equivo-
cada com três volantes e 
três zagueiros e o primeiro 
tempo foi de muita vaia e 
atuação sofrível. No se-
gundo tempo, Freitas tirou 
um zagueiro e colocou 
Adriano Felício que tinha sido sacado do time titu-
lar. A Raposa voltou com força total e conseguiu 
virar o jogo e ganhar por 2 a 1, com muita tensão 
no final, face à pressão do Baraúnas. Depois do 
título estadual, o Campinense não conseguiu mais 
fazer uma grande exibição.

Técnico criticado

Chegou a hora da
 reação na Série C

Hoje é um dia especial para o torcedor trezeano, 
afinal vai ver o seu clube pela primeira vez atuando pela 
Série C em Campina Grande e contra um adversário sem 
nenhuma expressão, o Cuiabá, sinal de que a primeira 
vitória pode ser conquistada. Na verdade é obrigação 
vencer para justificar a pressão fora das quatro linhas, 
onde teve sucesso. Não vi ainda o Galo jogar, mas a nos-
sa expectativa é de que consiga superar os problemas e 
some os três primeiros pontos, depois de três derrotas 
consecutivas. Como o técnico Marcelo Villar teve tempo 
suficiente para preparar o time, não vejo motivo para 
nenhuma desculpa. Chegou a hora da reação.

A CBF segue castigando o representante paraiba-
no. Tirou o jogo do fim de semana passado e colocou 
numa terça-feira sob argumento de que o adversário não 
encontrou passagem. E ainda tem outra história interes-
sante relacionada às bolas do jogo. O Galo não recebeu 
as bolas da Penalty que os demais clubes como mandan-
tes têm recebido e sua diretoria se viu obrigada a com-
prar no comércio para não correr o risco de ter problema 
no confronto com os cuiabenses hoje.

Além da marcação cerrada com o clube, a CBF 
está castigando também os árbitros paraibanos que há 
três rodadas do Campeonato Brasileiro não atuam em 
nenhum jogo como árbitro ou assistente. No domingo 
passado, Emanuel Diniz atuou como reserva em Campina 
Grande e hoje será a vez de Éder Caxias.

O presidente da Comissão Estadual de Arbitragem 
da Paraíba segue sem entender a discriminação e pediu a 
presidente Rosilene Gomes que intercedesse para que os 
árbitros paraibanos voltem a trabalhar no Brasileiro.

A propósito sobre arbitragem o baiano que apitou o 
jogo do Campinense contra o Baraúnas teve uma atu-
ação lastimável, invertendo faltas, e se desentendendo 
até com os assistentes nas marcações . Péssimo.   

O zagueiro Breno, do Campinense, e o atacante Maxuell, 
do Baraúnas disputaram um lance pelo alto e o jogador 
do time norte-riograndense levou a pior, pois foi atingido 
involuntariamente e teve de ser socorrido às pressas.

Choque no lance

Maxuell foi atendido pela 
equipe médica no Amigão 
e sofreu convulsão, tendo 
de ser transferido para o 
Hospital de Trauma e até 
ontem pela manhã seu 
estado era regular. 

Convulsão

O zagueiro Breno afirmou 
que não houve nenhuma 
agressão e sim um choque 
casual em disputa de bola, 
como sempre acontece e 
espera que o jogador se 
recupere logo.

Nada desleal

Com a viagem da presidente Rosilene Gomes a convite da 
Confederação Brasileira de Futebol, assumiu a presidência 
da Entidade o vice-presidente Fernando Mendes da Silva. 
Mendes ficará no comando até o dia 13 de agosto.

Novo presidente

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Depois de passar um 
período afastada do judô, 
Raissa Kilsa decidiu voltar a 
competir na modalidade e já 
treina há quase um mês com 
os professores João Júnior 
e Pinheiros. A atleta se pre-
para três vezes por semana 
para competir no Campeona-
to Paraibano, que vai ser rea-
lizado no dia 1 de setembro. 
Raissa deve disputar a com-
petição com atletas de até 48 
kg. Em agosto, a faixa verde 
afirmou que vai intensificar 
os treinamentos e passar a 
se preparar todos os dias da 
semana. O esforço da judoca 
pode ser recompensado com 
a vaga para o Brasileiro, obti-
da por cada um dos vencedo-
res do Estadual.

Raissa Kilsa teve que 
parar de competir em 2009, 
quando descobriu que estava 
grávida. A última competição 
da judoca antes da pausa foi 
o Regional, disputado em 
Natal-RN. Apesar de ser da 
categoria Júnior, a atleta vai 
disputar o Paraibano Sênior 
em setembro e espera bons 
resultados no seu retorno ao 
esporte. “Vou dar o meu me-
lhor, estou com muita expec-
tativa. Voltei a treinar, estou 
com uma filhinha, parei por 
conta da bebê, mas agora 

Herbert Clemente
Especial para A União

estou querendo voltar com 
toda a garra e com vontade 
de conquistar vários títulos”, 
afirmou Raissa.

O diretor técnico da Fe-
deração Paraibana de Judô 
(Fepaju), Alcidemar Júnior, 
se mostrou otimista quanto 
ao retorno da atleta aos tata-
mes. “O bom filho à casa tor-
na. Raissa é uma atleta que 
em uma fase da vida dela deu 
muitos resultados ao Estado 
e até ao Brasil, quando ela 

foi vice-campeã no Sul-Ame-
ricano. A Federação vê com 
um otimismo muito grande 
o retorno dela. Com os trei-
namentos ela deve voltar ao 
ritmo normal de competição 
e deve voltar a conquistar re-
sultados para o Estado, já que 
o talento a pessoa não perde. 
A pessoa perde a capacidade 
física, mas o talento a pessoa 
não perde e a capacidade físi-
ca a gente retoma no treino”, 
disse o diretor da Fepaju.

Mais um pódio para o Brasil no Cir-
cuito Mundial de Vôlei de Praia 2012. 
No domingo passado, Márcio e Pedro 
Solberg conquistaram a medalha de 
prata do Grand Slam de Klagenfurt, na 
Áustria, a décima etapa do calendário 
masculino da competição. O ouro ficou 
com Nummerdor/Schuil, da Holanda, e 
o bronze com Gibb/Rosenthal, dos Esta-
dos Unidos.

Na final em Klagenfurt, Márcio e 
Pedro começaram melhor e venceram 
o primeiro set por 21/14. Depois, acaba-
ram sofrendo a virada, perderam a se-
gunda parcial por 12/21 e no tie-break 
foram superados no final, por 13/15.

Nas semifinais, os brasileiros passa-
ram pelos campeões olímpicos Rogers e 
Dalhausser, dos Estados Unidos em três 
sets (25/23, 17/21 e 15/10), mesmo pla-
car da vitória dos holandeses sobre os 
também norte-americanos Gibb e Ro-
senthal, com parciais de 13/21, 21/19 e 
16/14.

“Lutamos muito para conquistar 
nosso primeiro título juntos no Circui-
to Mundial, mas infelizmente não deu. 
Mas fizemos um ótimo torneio. Nesta 
etapa, perdemos no primeiro jogo, mas 
reagimos e ganhamos de duas duplas 
que são candidatas ao ouro na Olimpí-
ada de Londres na reta final. Isso mostra 
a força da nossa equipe. Os holandeses 
sacaram melhor do que nós e acabaram 
beneficiados pela arbitragem no final”, 
analisa Márcio. Márcio e Pedro, que ini-
ciaram a parceria no começo da tempo-
rada, chegaram ao pódio pela terceira 
vez juntos em 2012. A dupla foi vice-
campeã da etapa de Myslowice, na Po-
lônia, e ficou em terceiro no Grand Slam 
de Xangai, na China.

Brasil fica com a medalha de
prata no Mundial da Áustria

VÔLEI DE PRAIA

Com o bronze em Klagenfurt, 
Gibb e Rosenthal reassumiram a lide-
rança do ranking mundial em 2012. 
Os brasileiros somam 5.080 pontos e 
estão pouco à frente dos atuais cam-
peões, os brasileiros Alison e Ema-
nuel, que não disputaram o Grand 
Slam austríaco e têm 5.000. Ricardo 
e Pedro Cunha têm 3.920 pontos. A 
classificação contabiliza os oito me-
lhores resultados de cada dupla.

Por conta dos Jogos Olímpicos, o 
Circuito Mundial sofrerá uma inter-
rupção até o dia 14 de agosto, data 
da última etapa masculina, o Grand 
Slam de Stare Jablonki, na Polônia. O 
Brasil tem dez duplas no torneio: Ali-
son/Emanuel, Ricardo/Pedro Cunha, 
Márcio/Pedro Solberg, Benjamin/Bru-
no Schmidt, Thiago/Ferramenta, Har-
ley/Evandro, Moisés/Vitor Felipe, Beto 
Pitta/Lipe, Álvaro Filho/Luciano e Fá-
bio Luiz/Juca.

Márcio e Pedro com a medalha conquistada

Dirigente faz um 
balanço do Open
de Badminton 
em João Pessoa

O presidente da Federa-
ção Paraibana de Badminton, 
Franklin Keil Batista, consi-
derou muito boa a participa-
ção dos atletas paraibanos 
no 1º Open de Duplas da mo-
dalidade, disputado no final 
de semana, em João Pessoa. 
Apenas a dupla Carlos Re-
nam e Gustavo Marques, na 
categoria Sub-17, conseguiu 
subir ao pódio, conquistan-
do a medalha de prata, mas 
para o dirigente, a competi-
ção serviu para que muitos 
atletas do Estado pegassem 
experiência enfrentando ad-
versários bem mais qualifi-
cados. Ao todo, a competição, 
que aconteceu no ginásio do 
IFPB, teve a participação de 
23 duplas dos Estados de 
Pernambuco, Rio Grande do 
Norte e Paraíba (participou 
com 10 duplas).

Bem mais experientes, 
as duplas pernambucanas 
venceram em quase todas 
as categorias disputadas. Na 
sub 15, a vitória foi de Alis-
son Soares/Gustavo Teixeira 
(RN). A partir da Sub-17, só 
deu Pernambuco no lugar 
mais alto do pódio. 

Na Sub-17, Rodrigo Go-
mes/Bruno Douglas. Leo-
nardo Pereira/José Paulo-PE 
venceu a categoria principal. 
O torneio misto foi vencido 
pela parceria Leonardo Pe-
reira/ Laiane Thaise.

As mudanças na vida da 
atleta com a chegada da fi-
lha podem no futuro ser um 
empecilho nas participações 
de campeonatos, mas Raissa 
pretende permanecer prati-
cando o judô independente 
de competir por títulos.

“Minha vida mudou um 
pouco, tenho mais responsa-
bilidade agora. Eu queria vol-
tar muito a treinar como an-
tes, só que não vai ser igual 
por causa da bebezinha. Para 
onde eu for ela vai ter que 
me acompanhar. Estou que-
rendo trabalhar, aí vou ter 
que escolher entre trabalho 
e judô. Mas vou voltar a trei-
nar mesmo que não seja para 
participar em competições, 
porque é uma coisa que eu 
gosto de fazer”, afirmou a ju-
doca paraibana.

Mesmo interrompendo 
precocemente a carreira es-
portiva, Raissa teve tempo 
suficiente para conquistar tí-
tulos importantes. A judoca foi 
vice-campeã em um Sul-Ame-
ricano, tetracampeã na Copa 
Internacional de Judô, torneio 
disputado em Fortaleza, e te-
tracampeã no Campeonato 
Nacional de Judô, competição 
realizada em Salvador. 

No Brasileiro ela ficou 
duas vezes com a segunda 
colocação e se sagrou cam-
peã uma vez. Fora do cená-
rio nacional e internacional, 
Raissa foi oito vezes campeã 
paraibana e quatro vezes 
campeã de etapas regionais 
do Brasileiro.

Raissa Kilsa tem como meta competir no Campeonato Paraibano

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

FOTO: Divulgação
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Enfim, a Série C hoje no Amigão
treze x cuiabá
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Galo espera deixar a 
lanterna da competição 
se vencer o adversário

Série D - Grupo a3 
Times PG J V E D GP GC SG
10 Campinense-PB  7  4  2  1  1  5  4  1 
20 Horizonte-CE  6  4  1  3  0  5  3  2 
30 Baraúnas-RN  5  4  1  2  1  5  4  1 
40 Ypiranga-PE  4  4  1  1  2  7  10  -3 
50 Petrolina-PE  3  4  0  3  1  7  8  -1

Grupo a4
10 CSA-AL  10  4  3  1  0  7  2  5 
20 Sousa-PB  8  4  2  2  0  4  2  2 
30 Feirense-BA  4  4  1  1  2  6  7  -1 
40 Itabaiana-SE  4  4  1  1  2  5  6  -1 
50 V. da Conquista  1  4  0  1  3  4  9

Próximos jogos dos representantes paraibanos
Domingo -  29/7 -   Campinense      x  Horizonte
  CSA x   Sousa  

Série c - Grupo a 
Times PG J V E D GP GC SG
10  Luverdense-MT  9  4  3  0  1  6  3  3 
20  Icasa-CE  7  4  2  1  1  6  3  3  
30  Paysandu-PA  7  4  2  1  1  7  5  2 
40  Águia-PA  7  4  2  1  1  5  4  1 
50  Fortaleza-CE  7  4  2  1  1  3  3  0 
60  Santa Cruz-PE  6  4  1  3  0  8  7  1  
70  Guarany-CE  4  4  1  1  2  5  5  0  
80  Salgueiro-PE  4  4  1  1  2  5  6  -1 
90  Cuiabá-MT  1  3  0  1  2  1  4  -3 
100  Treze-PB  0  3  0  0  3  1  7  -6 
Próximo jogo do representante paraibano
Terça-feira-  24/7 - Treze     x     Cuiabá - Amigão

Paraibano - Segunda Divisão - Grupo do Sertão
Times PG J V E D GP GC SG
10 Cruzeiro  6  3  2  0  1  7 2  5
20  Atlético  6 3  2  0  1  3  4  -1
30 Desp. Picuiense  0  2  0  0  2  0  4  -4

Grupo do Litoral
10 Desp. Guarabira  12  4  2  0  0  19  2  17
20  Miramar  6  3  2  0  1  3  4  -1
30 Santa Cruz  3  3  1  0  2  8  6  2
40 Sport  Campina  0  4  0  0  4  3  21  -18

Próximo jogo 
Amanhã -  25/7 -   Miramar               x   Santa Cruz 
                

classificação

São 87 dias longe do 
seu torcedor em jogos ofi-
ciais e mais 97 sem vencer 
em partidas valendo três 
pontos. Some-se a isso exa-
tamente quatro anos sem 
jogar a Série C do Campeo-
nato Brasileiro.

Todos esses fatores se-
rão acrescentados ao sen-
timento de ansiedade do 
torcedor do Treze, que deve 
lotar o Estádio Amigão, logo 
mais às 20h30, para ver a es-
treia do clube em casa, con-
tra o Cuiabá-MT, pela quarta 
rodada do Grupo A da Tercei-
rona.

Depois de toda a briga 
judicial com a Confedera-
ção Brasileira de Futebol 
por uma vaga na competi-
ção e três derrotas longe 
dos seus domínios, a dire-
toria do Treze contratou 
e o técnico Marcelo Vilar 
deve promover mais duas 
estreias hoje à noite. O 
objetivo é dar início a re-
cuperação na Série C, cujo 
regulamento prevê o rebai-
xamento dos dois últimos 
colocados das duas chaves, 
casos de momento de pa-
raibanos e mato-grossen-
ses.

“Por todas as dificulda-
des que passamos, temos a 

justificativa de ter jogado 
três vezes fora de casa. Só 
que agora vamos atuar em 
casa e com um adversário 
direto contra o rebaixa-
mento, pelo menos na si-
tuação atual. A equipe vem 
ganhando corpo a cada trei-
no e acredito no grupo para 
esse jogo. Uma vitória vai 
nos deixar um pouco alivia-
dos e é em busca disso que 
vamos”, verbalizou Marcelo 
Vilar.

O único desfalque que o 
treinador tem é o atacante 
Vavá, suspenso por quatro 
jogos pelo Superior Tribu-
nal de Justiça Desportiva 
– STJD em virtude da ex-
pulsão contra o Salgueiro. 
Em contrapartida, Vilar ga-
nhou os laterais esquerdos 
Cleidson e Luciano Amaral, 
além do meia Cristian, que 
deve vestir a camisa 10 do 
alvinegro.

“Assim que fui contra-

tado já assisti a partida con-
tra o Santa Cruz e vi que o 
grupo é bom. A semana de 
treinamento foi boa e va-
mos com tudo para tentar 
superar o Cuiabá”, assinalou 
o meio-campista.

A única dúvida para o 
jogo de hoje é justamente 
na esquerda, onde uma das 
novas opções vai usar a ca-
misa 6. O restante da equipe 
é a mesma que perdeu para 
o Santa Cruz.

cuiabá
Com um empate e duas 

derrotas na Série C, o Cuia-
bá Esporte Clube desem-
barcou na noite do último 
domingo em Campina Gran-
de. O Dourado, como é co-
nhecido o time da Capital 
de Mato Grosso, chega a Pa-
raíba com jogadores conhe-
cidos para tentar a primeira 
vitória no certame.

O goleiro é Gatti, reve-
lação do futebol do Rio de 

Janeiro. No meio-campo, a 
camisa 10 pertence a Ewer-
ton Maradona, vice-cam-
peão da Terceirona com o 
CRB ano passado, e no ata-
que a estrela é Josiel, arti-
lheiro da Série A de 2007, 
pelo Paraná Clube. 

No comando técnico 
está Ary Marques, que man-
tém a base do time campeão 
mato-grossense de 2011 e 
que conquistou o acesso á 
Série C no ano mesmo ano.

Treze x Cuiabá

Local: Estádio Ernani Sátyro – “O Amigão” / Campina Grande-PB
Competição: Campeonato Brasileiro – Série C / Grupo A
Data: 24 de julho de 2012 – 20h30
Árbitro: Suelson D. França Medeiros (CBF – Rio Grande do Norte)
Auxiliares: Lorival Candido das Flores e Izac Márcio da Silva Oliveira (CBF – Rio Grande do 
Norte)
Auxiliar reserva: João Bosco Sátiro (CBF – Paraíba)
Assessor: Ednaldo da Silva Almeida (Paraíba)
Treze: Carlos Luna, Jamerson, Tiago Messias (Jeferson Lobo), Bonfim e Cleidson (Luciano 
Amaral); Vagner Rosa, Júlio César, Gilsinho e Cristian; Rodrigo Pardal e Brasão.
Técnico: Marcelo Vilar
Cuiabá: Gatti, Luizinho, Lombardi, Reinaldo e Robinho; César Romero, Bogé, Jean e Ewerton 
Maradona; Moreno e Josiel.
Técnico: Ary Marques

Ficha técnica

Phillipy Costa
Especial para A União

Eduardo Rato 
vai substituir o
atacante Warley
no domingo 

O atacante Eduardo Rato 
pode ser o substituto de Wa-
rley, na partida contra o Hori-
zonte/CE, no próximo domin-
go, às 16h, no Estádio Amigão, 
em Campina Grande, na sexta 
rodada do grupo A3 da Série 
D do Brasileiro. O autor do 
gol de empate – o outro foi de 
Charles Wagner – foi expulso 
na vitória de 2 a 1, diante do 
Baraúnas/RN, no último do-
mingo, na Serra da Borborema 
e cumprirá suspensão. 

Na partida de volta con-
tra os cearenses – o primeiro 
foi empate (0 a 0) – a Raposa 
vai brigar para manter na li-
derança isolada, com 7 pontos 
ganhos, contra 6 do adversário, 
que está na segunda colocação. 
O rubronegro foi beneficiado 
com o empate (2 a 2), entre o 
Horizonte/CA e Petrolina/PE.

Sousa 
O Sousa pode colocar o 

ataque reserva no jogo de do-
mingo (29), diante do Centro 
Sportivo Alagoano (CSA/AL), 
às 16h, no Estádio Rei Pelé, 
em Maceió/AL, pela sexta ro-
dada do grupo A4 da Série D 
do Campeonato Brasileiro. 

O problema é que o ata-
cante Vitinho deixou o cam-
po na vitória (1 a 0), contra 
o Vitória da Conquista/BA, 
no último sábado, no Está-
dio Lomantão, interior baia-
no, sentindo uma fisgada na 
virilha. Já Cleiton Cearense, 
continua sendo dúvida para 
voltar ao time, na recupera-
ção do joelho esquerdo. Caso 
a dupla seja vetada pelo De-
partamento Médico, Nilsinho 
e Lima, serão as atrações do 
alviverde para a partida de 
volta contra os alagoanos. 

No início da Segunda Di-
visão do Campeonato Paraiba-
no 2012, nem o mais otimista 
torcedor da Desportiva Gua-
rabira poderia imaginar que 
o Espantalho do Brejo fizesse 
uma campanha tão boa quan-
to a que vem fazendo até o mo-
mento. 

O clube é o único a ter ga-
rantido a classificação anteci-
pada no grupo do Litoral, para 
a segunda fase da competição, 
com 100 por cento de aprovei-
tamento e um ataque arrasa-
dor, que atropelou os adversá-
rios até aqui.

No início do campeonato, 
o técnico Geraldo Cirino afir-
mava que estava preocupado 
porque não tinha se quer um 
elenco mínimo para fazer uma 
boa campanha e havia mui-
ta carência em determinados 
setores. Mas segundo ele, na 
oportunidade, tinha um time 
unido e muito comprometido. 
Ao longo da competição, ele 
mostrou que tinha razão e isto 

fez a grande diferença entre o 
Espantalho do Brejo e os ad-
versários.

O ponto alto da equi-
pe é o ataque, formado por 
Claudinho e Rafael Paraíba 
que disputam a artilharia 
do campeonato. Dos 19 gols 
marcados, 12 foram da dupla, 
6 cada. Eles vêm se tornando 
um inferno para os zagueiros. 

No último sábado, a Des-
portiva garantiu a sua clas-
sificação antecipada para a 
segunda fase da competição, 
com a maior goleada do cam-
peonato, 8 a 0 sobre o Sport 
Club Campina, em partida dis-
putada no Estádio Amigão, em 
Campina Grande.

Com a Desportiva já ga-
rantida, a briga agora na chave 
do Litoral é pela segunda vaga 
para continuar com chances 
ao título do campeonato, ou 
no mínimo conseguir a classi-
ficação para a Primeira Divisão 
do Campeonato Paraibano de 
2013. Nesta disputa, o Mira-

mar de Cabedelo está à fren-
te, com 6 pontos em 3 jogos, 
enquanto que o Santa Cruz 
de Santa Rita, com a mesma 
quantidade de jogos, só conse-
guiu somar 3 pontos.

Amanhã, as duas equipes 
se enfrentam, às 20h30, no 
Estádio Amigão em Campina 
Grande, já que o Miramar tem 
o mando de campo, e como 
não há estádios disponíveis 
na Grande João Pessoa, a par-
tida foi levada para a Serra da 
Borborema. O jogo tem um 
caráter de decisão para as 
duas equipes, sobretudo para 
o clube de Cabedelo, que caso 
vença, praticamente garanti-
rá a vaga.

Neste grupo do Litoral, a 
única equipe matematicamen-
te eliminada é a estreante em 
competições profissionais, o 
Sport Clube de Campina Gran-
de. O time perdeu todos os 
jogos que disputou até o mo-
mento, e a maioria deles por 
goleada.

Miramar e Santa Cruz brigam
pela segunda vaga no Litoral

A torcida do Treze finalmente vai ver o seu clube atuando em casa pelo Campeonato Brasileiro da Série C e promete comparecer em bom número hoje no Estádio Amigão

FOTO: Hiran Barbosa
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Dorival Júnior, demitido 
o Inter-RS, será o novo 
treinador do Rubro-Negro

Joel não é mais técnico do Fla
MAUS RESULTADOS

Joel Santana não é mais 
técnico do Flamengo. A ir-
regularidade e os maus re-
sultados do rubro-negro no 
Campeonato Brasileiro der-
rubaram ontem o comandan-
te do time. O treinador foi 
demitido após reunião da di-
retoria. Joel ainda compare-
ceu ao Ninho do Urubu, mas 
não comandar a atividade de 
reapresentação do elenco no 
centro de treinamento. Após 
muita pressão, os cartolas do 
clube, enfim, definiram pela 
saída do técnico.

Apesar dos seguidos 
questionamentos sobre seu 
trabalho e de uma queda con-
siderada certa desde o início 
da última semana, Joel deixou 
o rubro-negro com razoáveis 
63,4% de aproveitamento. 

Em cinco meses e meio no 
comando do time, foram 31 
jogos, com 17 vitórias, cinco 
empates e nove derrotas. 

No entanto, as elimina-
ções na Copa Libertadores e 
no Campeonato Carioca, so-
mados ao baixo desempenho 
técnico do time no Brasileiro, 
superaram os números e de-
terminaram sua saída.

Dorival Júnior
Dorival Júnior pode ser 

anunciado hoje como novo 
treinador do Flamengo. O 
nome do técnico demitido 
na semana passada do In-
ternacional foi o escolhido 
pelo Rubro-Negro. Aconte-
ceu uma conversa inicial e, 
segundo pessoas que tive-
ram acesso ao desenrolar 
da negociação, o desfecho 
“está engatilhado”. O treina-
dor desembarca no Rio de 
Janeiro na manhã de hoje e 
terá uma conversa com o di-

retor de futebol Zinho logo 
depois. Ele deve comandar 
o treino à tarde, no Ninho 
do Urubu.

Um dos assuntos que 
estão sendo colocados à 
mesa é em relação à comis-
são técnica de Dorival, que 
conta com dois auxiliares 
(Lucas Silvestre e Ivan Izzo) 
e um preparador físico (Cel-
so de Rezende). Com isso, 
além de Joel Santana, dei-
xam o clube Ronaldo Tor-
res, Mauricio Albuquerque 
e Marcelo Salles.

Especula-se que Dori-
val e os outros integrantes 
da comissão custarão ao 
Flamengo R$ 800 mil por 
mês. Ontem, o treinador as-
sinou a rescisão de contrato 
com o Inter e está livre para 
fechar com o clube carioca. 
Em entrevista coletiva, Zi-
nho afirmou que a saída de 
Joel ocorreu pelo “conjunto 
da obra”.

O Atlético Mineiro 
continua cada vez mais 
líder do Campeonato 
Brasileiro da Série A. 
A goleada aplicada ao 
Sport-PE, em Recife, no 
último domingo levou o 
Galo aos 28 pontos, dois a 
mais do que o Vasco, vice-
líder. Atlético e Vasco joga-
ram no sábado, venceram 
e dispararam nas duas 
primeiras posições,

No domingo, outras 
sete partidas comple-
mentaram a 11ª rodada 
da competição: o Flumin-
ense bateu a Ponte Preta 
em Campinas e segue en-
costado nos dois primei-
ros colocados, enquanto 
o Grêmio conquistou um 
resultado importante ao 
derrotar o Botafogo no 
Engenhão, se manten-
do na quarta posição e 
atrapalhando um concor-
rente direto. 

No Beira Rio, na es-
treia do técnico Fer-
nandão, o Internacional 
mostrou um bom futebol 
e goleou o Atlético-GO por 
4 a 1. Com 19 pontos, o In-
ter sobe ao sétimo lugar, 
enquanto os goianos 
vivem situação complica-
da, com apenas cinco pon-
tos e a última posição.

Em Minas Gerais, em 
um duelo equilibrado, 
o Cruzeiro contou com 
o atacante Borges para 
definir a vitória sobre 
o Flamengo. O Cruzeiro 
volta à briga pelo G-4, 
com 20 pontos, e o Fla 
para nos 15, em décimo.

Um gol no início e 
um no fim. Assim pode 
ser resumida a atuação 
do São Paulo, que não 
mostrou um volume de 
jogo grande, mas contou 
com a atuação de seus 
atacantes reservas, que 

foram oportunistas. A 
vitória de 2 a 0 diante do 
Figueirense  foi o primei-
ro triunfo sob o comando 
de Ney Franco - com o re-
sultado, o Tricolor volta 
à briga pelo G-4, com 19 
pontos, em sexto lugar. O 
Figueirense permanece 
com oito pontos, na zona 
de rebaixamento.

Palmeiras
Parece que enfim a 

ressaca pelo título da Copa 
do Brasil acabou no Parque 
Antártica. Em Barueri, o 
Palmeiras teve sua primei-
ra vitória desde a conquis-
ta, batendo o Náutico por 3 
a 0. Obina, em sua estreia 
como titular, abriu o mar-
cador, e Mazinho ampliou 
ainda no primeiro tempo. 
Na etapa complementar, 
Márcio Araújo deu númer-
os finais ao jogo. Com o tri-
unfo, o Verdão subiu à 14ª 
posição, com dez pontos, 
enquanto o Timbu, com 
13, ocupa o 11.º lugar.

Botafogo
No Engenhão, o pú-

blico de mais de 34 mil 
torcedores foi ver a estreia 
do holandês Clarence 
Seedorf, e esperava mais 
uma vitória do Botafogo 
- mas o Grêmio tratou de 
estragar a festa, e venceu 
por 1 a 0, gol de Marcelo 

Moreno. O Grêmio sobe 
para 21 pontos, na quar-
ta colocação, enquanto os 
cariocas estacionam nos 
17, em oitavo.

Fluminense
O Fluminense não 

teve um futebol brilhante 
no Moisés Lucarelli, mas, 
segundo o próprio técni-
co Abel Braga, foi “cirúr-
gico”, decidindo o jogo 
contra a Ponte Preta em 
dois lances. No primeiro 
tempo, Thiago Neves co-
brou uma falta, que des-
viou em Renê Júnior e en-
trou no gol: 1 a 0 Flu. 

O segundo tempo foi 
marcado pela pressão da 
Macaca, até que Ferron 
empatou o duelo. Mas, no 
último minuto, Welling-
ton Nem sofreu pênalti e 
Fred converteu. Com es-
ses dois gols, o Tricolor 
tem 12 tentos oriundos 
de jogadas de bola para-
da. Com 25 pontos, o Flu 
está em terceiro lugar, en-
quanto a Ponte, com 15, 
ocupa a nona posição.

Já o Bahia, entrou 
em campo sob o olhar do 
novo técnico Caio Júnior, 
que assistiu o duelo con-
tra o Coritiba dos cama-
rotes do Pituaçu. A equi-
pe começou bem, fazendo 
2 a 0, com Souza e Manci-
ni, dando esperanças ao 
torcedor de que a má fase 
estava passando. 

Mas, em cinco minu-
tos, Everton Costa e Em-
erson esfriaram o ânimo 
tricolor, empatando o 
jogo para o Coxa. Com o 
resultado, as duas equi-
pes seguem em situação 
crítica: o Bahia está com 
oito pontos, na zona de 
rebaixamento, enquanto 
os paranaenses, com um a 
mais, ocupam o 16º lugar.

Atlético-MG continua cada 
vez mais líder do Brasileirão

11a Rodada teve 
nova derrota do 
Flamengo, Obina 
fazendo gol, 
Internacional 
vencendo e See-
dorf estreando 
no Botafogo

Derrota para o Cruzeiro foi crucial para diretoria do Flamengo dispensar Joel Santana

FOTO: VIPCOMM

TIME   PG          J           V       E      D GP      GC    SG      (%)

1 Atlético-MG  28  11 9 1 1 23 8 15 85
2 Vasco  26  11 8 2 1 19 11 8 79
3 Fluminense  25  11 7 4 0 22 7 15 76
4 Grêmio  21  11 7 0 4 16 10 6 64
5 Cruzeiro   20  11 6 2 3 15 11 4 61
6 São Paulo   19  11 6 1 4 14 11 3 58
7 Internacional   19  11 5 4 2 17 11 6 58
8 Botafogo  17  11 5 2 4 21 16 5 52
9 Ponte Preta  15  11 4 3 4 14 14 0 45
10 Flamengo  15  11 4 3 4 15 17 -2 45
11 Náutico  13  11 4 1 6 13 20 -7 39
12 Corinthians  12  11 3 3 5 11 13 -2 36
13 Sport   12  11 3 3 5 12 18 -6 36
14 Palmeiras   10  11 2 4 5 12 12 0 30
15 Santos  10  11 1 7 3 7 9 -2 30
16 Coritiba  9  11 2 3 6 17 23 -6 27
17 Portuguesa  9  11 2 3 6 7 15 -8 27
18 Figueirense  8  11 1 5 5 13 19 -6 24
19 Bahia  8  11 1 5 5 9 18 -9 24
20 Atlético-GO  5  11 1 2 8 8 22 -14 15

Classificação Série A
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Cidadão poderá voltar a andar armado 
FIM DO ESTATUTO

Projeto na Câmara regulamen-
ta a aquisição e circulação de 
armas de fogo no Brasil 

A Câmara analisa o 
Projeto de Lei 3722/12, do 
deputado Rogério Peninha 
Mendonça (PMDB-SC), que 
regulamenta a aquisição 
e circulação de armas de 
fogo e munições no país. A 
proposta revoga o Estatu-
to do Desarmamento (Lei 
10.826/03), que restringe 
a comercialização de armas 
e proíbe o porte, com exce-
ções, e pretende instituir o 
“Estatuto da Regulamenta-
ção das Armas de Fogo”.

“Hoje a regra é pratica-
mente a proibição da posse e 
do porte de armas; pelo meu 
projeto de lei, a regra passa 
ser a permissão”, explica o 
autor. “O cidadão de bem tem 
o direito de ter sua arma para 
se defender mediante crité-
rios técnicos bem definidos, 
por exemplo, o exame psico-
técnico”, argumenta.

Pela proposta, para 
comprar uma arma de fogo, o 
interessado deverá ter no mí-
nimo 21 anos e deverá apre-
sentar documento de iden-
tidade, Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF), comprovantes 
de residência e de ocupação 
lícita. Ele não poderá pos-
suir antecedentes criminais 

ou estar sendo investigado 
em inquérito policial por cri-
me doloso contra a vida ou 
mediante qualquer forma de 
violência. Ele deverá ainda 
ter feito curso básico de ma-
nuseio de arma e iniciação ao 
tiro. Além disso, deverá estar 
em pleno gozo das faculda-
des mentais, comprovado por 
atestado expedido por profis-
sional habilitado.

Rogério Mendonça afir-

ma que o projeto atende ao 
referendo de 2005, quando 60 
milhões de eleitores, ou seja, 
mais de 60% deles, rejeitaram 
a ideia de se extinguir o co-
mércio de armas e munições 
no Brasil. Segundo ele, com o 
Estatuto do Desarmamento, 
houve redução drástica no 
número de estabelecimentos 
no país que vendem armas 
– de cerca de 2.400 existen-
tes em 2000 passou-se para 

cerca de 200 –, mas isso não 
contribuiu para a redução da 
criminalidade. “Em 20 dos 27 
estados da Federação houve 
aumento da criminalidade”, 
aponta.

O Ministério da Justiça 
informa, porém, que após a 
primeira Campanha de De-
sarmamento, em 2004, o nú-
mero de mortes por armas 
de fogo caiu 11%. O governo 
é contrário à proposta. 

Para comprar arma de fogo, o interessado deverá ter no mínimo 21 anos e apresentar identidade

 O projeto mantém a atu-
al competência do Sistema 
Nacional de Armas (Sinarm), 
gerido pela Polícia Federal, 
para cadastro e controle das 
armas de fogo fabricadas e 
postas em circulação no Bra-
sil. Porém, estabelece que 
as políciais civis estaduais e 
do Distrito Federal atuarão 
como órgãos de represen-
tação do Sinarm e também 
terão competência para re-
gistrar e autorizar porte de 
arma de fogo.

O Certificado de Regis-
tro de Arma de Fogo, emiti-
do mediante pagamento de 
taxas, terá validade perma-
nente e em todo o território 
nacional e garantirá ao pro-
prietário o direito de manter 
a arma na sua residência, 
propriedade rural, no seu lo-
cal de trabalho ou ainda em 
veículos ou embarcação per-
tencente ao proprietário.

Para o porte da arma – 
ou seja, seu deslocamento 
fora desses locais –, o pro-
prietário terá que obter a Li-
cença de Porte de Arma, que 
poderá ter validade no esta-
do ou em todo o território 

nacional. No primeiro caso, 
será emitida pela polícia es-
tadual; no segundo, pela Po-
lícia Federal. As armas não 
poderão ser portadas osten-
sivamente e nem em escolas, 
clubes noturnos ou em locais 
onde haja aglomerações.

Segundo o texto, os go-
vernos estaduais deverão es-
tabelecer medidas de segu-
rança pública para controle 
do tráfego de armas de fogo 
em transportes coletivos, 
por via rodoviária, ferroviá-
ria ou hidroviária. Já os pro-
cedimentos para o porte de 
armas em aeronaves serão 
estabelecidos pelo Comando 
da Aeronáutica e a Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(Anac).

 
Colecionadores  
A proposta isenta da 

obrigação de registro as ar-
mas consideradas obsoletas 
– ou seja, fabricadas há mais 
de cem anos, cuja munição 
não seja mais de produção 
industrial nacional. O regis-
tro de arma de fogo de co-
lecionador, assim como de 
atirador e caçador, será feito 

pelo Comando do Exército, 
que também fiscalizará essas 
atividades.

O certificado de regis-
tro de colecionador, atirador 
e caçador será renovado a 
cada cinco anos. O atual Es-
tatuto do Desarmamento 
não trata dessas atividades.

Os colecionadores e pra-
ticantes de tiro desportivo 
não terão limite no número 
de armas que poderão man-
ter. Já as outras pessoas po-
derão ter, no máximo: três 
armas curtas de porte; três 
armas longas de alma raiada; 
e três longas de alma lisa.

O projeto também esta-
belece a quantidade mensal 
de munição que o dono da 
arma poderá adquirir que 
chega a 50 cartuchos para 
cada arma registrada. Esses li-
mites também não valem para 
colecionadores e atiradores.

Comércio e penas
Os comerciantes de ar-

mas de fogo e munição de-
verão manter bancos de da-
dos com informações sobre 
as armas vendidas por, no 
mínimo, 10 anos e deverão 

comunicar ao Comando do 
Exército, mensalmente, a 
quantidade de produtos ven-
didos e em estoque.

A proposta permite a 
publicidade de armas, desde 
que contenham a informação 
de que sua aquisição depen-
derá de autorização do órgão 
competente.

No caso de furto, roubo 
ou extravio de armas, o pro-
prietário deverá comunicar 
imediatamente à delegacia 
policial e ao órgão emissor 
do registro. O projeto esta-
belece penas para a omissão 
na comunicação da perda 
da posse; para a posse e o 
porte ilegais de armas; para 
o transporte comercial não 
autorizado de arma; para 
o comércio ilegal; tráfico; e 
disparo injustificado.

 Tramitação
 A proposta será analisa-

da pelas comissões de Rela-
ções Exteriores e de Defesa 
Nacional; de Segurança Pú-
blica e Combate ao Crime Or-
ganizado; de Constituição e 
Justiça e de Cidadania; e pelo 
Plenário.

Cadastro e controle serão do Sinarm 

Em menos de 24 horas a polícia 
prendeu o principal suspeito de ter 
atirado contra uma criança de 10 
anos, na noite de anteontem, em 
Mandacaru, na Capital. A vítima 
continua internada no hospital de 
Trauma, em João Pessoa.

A prisão do suspeito, identifica-
do por “Neguinho de Rosas” acon-
teceu na manhã de ontem, quando 
ele saía de casa, no mesmo bairro 
onde mora a criança. Ele não esbo-

çou reação e foi levado para a Dele-
gacia do Adolescente Infrator.

“Neguinho de Rosas” é acu-
sado em dez homicídios, a maio-
ria em Mandacaru, mas foi levado 
para a Delegacia do Menor porque 
só completa 18 anos esta semana. 

A criança foi ferida, de acordo 
com a polícia, durante uma troca 
de tiros entre facções rivais que 
brigam pelo comando do tráfico 
de droga na Comunidade “João 

Tota”. A mãe da criança disse que 
a filha estava brincando com algu-
mas amigas quando aconteceu o 
tiroteio.

Desde que tomou conheci-
mento do fato, disse o tenente 
coronel Walterlins Dutra, da  As-
sessoria de Comunicação da PM, 
guarnições passaram a diligenciar 
na busca dos autores dos disparos 
e na manhã de ontem conseguiu 
localizar o principal acusado.

Preso homem que feriu criança a bala

Após entrar em vi-
gor a determinação da 
Agência Nacional de 
Telecomunicações (Ana-
tel), que suspende a 
venda de chips da ope-
radora TIM, no Estado 
da Paraíba, a fiscaliza-
ção do Procon-JP não 
constatou nenhuma ir-
regularidade. 

No primeiro dia 
da suspensão, a equi-
pe do Procon-JP visitou 
e notificou as lojas da 
operadora na Capital. 
“Nós visitamos as prin-
cipais lojas da TIM aqui 
em João Pessoa, tanto 
as do shopping, quanto 
a matriz e informamos 
que elas devem colocar 
o aviso de suspensão 
da venda de chips, tam-
bém, nos pontos de ven-
das”, explica o chefe da 
fiscalização do Procon, 
Vamberto Alexandre. 

Ainda segundo o 
chefe de fiscalização do 

Procon, a partir de hoje 
os agentes do órgão fa-
rão novamente visitas, 
disfarçados de consumi-
dores.

Em comunicado, a 
TIM informou que ins-
truiu toda a equipe de 
vendas, diretas ou indi-
retas, sobre a suspensão 
da habilitação de novas 
linhas e serviços de da-
dos. A empresa também 
customizou seus siste-
mas de tecnologia para 
garantir que nenhuma 
ativação seja realizada, 
mesmo em algum caso 
eventual em que o chip 
seja comercializado por 
uma revenda indireta, 
no caso, bancas de jor-
nal, entre outros estabe-
lecimentos.

A medida de sus-
pensão ocorreu após a 
crescente quantidade 
de reclamações de usuá-
rios paraibanos contra a 
operadora de telefonia.

TIM não vendeu chips 
em suas lojas na PB

TELEFONIA

A Paraíba gerou 1.506 
novos empregos celetistas 
em junho de 2012, o que 
representa um aumento de 
0,43% em relação aos assala-
riados com carteira assinada 
em maio deste ano.  O setor 
de serviços foi o que mais 
absorveu trabalhadores, com 
882 postos, seguido pelo co-
mércio, com 375, e a indús-
tria de transformação, com 
176. Os números fazem par-
te do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Caged), do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE) e 
mostra a síntese do compor-
tamento do mercado do tra-
balho formal no Estado. 

Conforme o Caged, na 
série ajustada, com as infor-
mações declaradas fora do 
prazo, no primeiro semestre, 
houve aumento de 742 pos-
tos, ou seja, +0,21%. Nos últi-
mos 12 meses, o crescimento 
foi de 6,62% no nível de em-
prego, o que significa 21.890 
postos de trabalho.

Além do setor de ser-
viços e do comércio, contri-
buíram para este aumento a 
indústria de transformação, 
com 176 postos; constru-
ção civil, com 51; serviços 
industriais de utilidade pú-
blica, 43; administração pú-
blica, com 27. Houve queda 
de 13 vagas no setor extrati-
vista mineral (-0,97%) e na 
agropecuária, com 35 vagas 
a menos, um decréscimo de 
-0,39%. 

Nos municípios com 

mais de 30 mil habitantes, 
João Pessoa apresentou uma 
variação relativa de 0,34% e 
um saldo de 513 empregos. 
Foram 5.300 admissões e 
4.787 desligamentos. Cabe-
delo aparece em segundo 
lugar na lista com 764 traba-
lhadores admitidos e 583 de-
mitidos, o que implica num 
saldo de 181 e variação de 
1,17%. Na terceira posição, 
Campina Grande ficou com 
saldo de 89 postos, gerando 
1.451 e promovendo 1.362 
desligamentos. 

Três municípios apre-
sentaram saldo negativo, 
Sapé, que gerou 23 postos 
contra 28 desligamentos, 
ficou com saldo -5; Pombal, 
com -8, abriu 13 vagas e des-
ligou 21 trabalhadores; por 
último, vem o município de 
Santa Rita, com 361 admis-
sões e 412 demissões, o que 
representa saldo negativo 
de -51.

Para o supervisor téc-
nico do Departamento In-
tersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconônicos 
(Dieese) Renato Silva é his-
tórico que os setores de ser-
viços e comércio apareçam 
em primeiro lugar na gera-
ção de postos de trabalho. 
“A Paraíba apresenta vários 
potenciais na geração de no-
vos postos de trabalho, e a 
tendência é que o número de 
empregos gerados do início 
do ano até agora apresente 
saldo positivo até o final do 
ano”, analisou.

Comércio e serviços 
lideram em empregos

NA PARAÍBA
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

EDITAL DE LEILÃO N. 01/2012
NORMA LEGAL: Lei 8.666/93.
OBJETO: Alienação de veículos automotores, pertencentes ao patrimônio municipal, considerados 

inservíveis para administração pública, conforme descrição no anexo I.
Lote
Especificação do veiculo
01 Fiat/ Uno Mille Economy, ano/ modelo 2008/2009, cor preta, placa MOJ 4894/PB.
02 Fiat/ Uno Mille Way Economy, ano/ modelo 2009/2010, cor preta, placa MOP 7274/PB.
03 Ford/ Fiesta Flex, ano/ modelo 2010/2010, cor prata, placa MOH 2722/PB.
04 Ford/ Fiesta Flex, ano/ modelo 2010/2010, cor prata, placa MOH 2832/PB.
DIA E HORA DA ARREMATAÇÃO: 10/08/2012, às 14:00;
Edital e informação: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 – Centro – 

Vieirópolis – PB. Telefone:             (083) 3547-1000      .
Vieirópolis, 23 de julho de 2012. 

VERA VERNAIDE PORDEUS FORMIGA
Presidente da CPL

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.: ADAUTO LEITE NETO
CPF/CNPJ: 011530199/0001-86
Titulo: DUP VEN MER IND  R$324,54
Cedente: VENTURA E SARAIVA LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037822
Responsavel.: ANTONIO DE ANDRADE COSTA
CPF/CNPJ: 108761704-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$375,00
Cedente: CASA DO ESCAPAMENTO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037752
Responsavel.: DAVID RICARDO DAS NEVES BORGES
CPF/CNPJ: 797185664-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.890,00
Cedente: ENGELTEC EQUIPAMENTOS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037846
Responsavel.: DEBORA LEITAO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 084269464-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$113,52
Cedente: ANA PAULA ROSA DA SILVA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036469
Responsavel.: ESDRAS PEREIRA WANDERLEY
CPF/CNPJ: 047525874-67
Titulo: DUP VEN MER IND  R$514,71
Cedente: BCO INDL E COML S/A  BICBANCO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037025
Responsavel.: FIRMA COM.DE CONFECCOES 
LTDA-ME
CPF/CNPJ: 007465456/0001-76
Titulo: DUP VEN MER IND  R$166,96
Cedente: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS RI
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036623
Responsavel.: GOMES E OLIVIA COMERCIAL LTDA ME
CPF/CNPJ: 014338075/0002-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$559,44
Cedente: ANTILHAS EMBALAGENS EDITORA E GRAFI
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037138
Responsavel.: LUCAS ROLIM SOBRAL
CPF/CNPJ: 097240844-42

Titulo: DUP VEN MER IND  R$748,70
Cedente: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037774
Responsavel.: MANOEL MESSIAS DA SILVA
CPF/CNPJ: 661497624-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$270,00
Cedente: ODESIO DE SOUZA MEDEIROS
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036306
Responsavel.: MANOEL MESSIAS DA SILVA
CPF/CNPJ: 661497624-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$230,00
Cedente: ODESIO DE SOUZA MEDEIROS
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036309
Responsavel.: MIX DEZ LTDA
CPF/CNPJ: 008467070/0001-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 69,09
Cedente: RAPIDO TRANSPAULO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036611
Responsavel.: MOACIR RIBEIRO DIAS JUNIOR
CPF/CNPJ: 012331426/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$349,70
Cedente: SIGVARIS DO BRASIL IND COM LTD
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036777
Responsavel.: MOACIR RIBEIRO DIAS JUNIOR
CPF/CNPJ: 012331426/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$648,68
Cedente: SIGVARIS DO BRASIL IND COM LTD
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036781
Responsavel.: PMW SERVICOS DE CONSTRUCOES LT
CPF/CNPJ: 015121348/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$311,00
Cedente: RESOLVE FRANCHISING LIMITADA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036775

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,  24/07/2012
Bel. GERMANO CARVALHO 

TOSCANO DE BRITO
- Titular -

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO MILITAR DO NORDESTE
1o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

(1 o Grupamento de Engenharia / 1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nr 28/2012
OBJETO: Seleção de empresas, mediante pregão eletrônico, para registro de preços para 

fornecimento de brita comercial, areia lavada e de aço de construção (CA-50 e CA-60) para as 
obras de construção do novo aeroporto Internacional da Grande Natal, município de São Gonçalo 
do Amarante, no Rio Grande do Norte, cujos recursos serão repassados pela INFRAERO, visando 
atender às necessidades do 1° Batalhão de Engenharia de Construção (1° BEC) e do 1° Grupamento 
de Engenharia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

FORNECIMENTO (GRATUITO) DE EDITAL E INFORMAÇÕES: a partir das 09:00 horas do dia 
23/07/2012, no sitio www.comprasnet.gov.br ou no 1º Grupamento de Engenharia, situado à Av. 
Pres. Epitácio Pessoa, 2.205 - Tambauzinho - João Pessoa/PB. ABERTURA DA SESSÃO: às 10:00 
horas (horário de Brasília) do dia 08/08/2012,  no sítio www.comprasnet.gov.br. 

João Pessoa-PB, 23 de julho de 2012.
DOMINGOS SÁVIO DIAS BRAGA - Cel 

Ordenador de Despesas

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 07
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado (a) (o) servidor (a) 
MARIA MARGARETE CHAVES RAMOS, matrícula n. 130.162-4, para no prazo de DEZ (10) DIAS, 
comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta Capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 
às 18h00, a fim de apresentar DEFESA E JUSTIFICAÇÃO de suas faltas ao trabalho. 

João Pessoa, 23 de julho de 2012.
NORMANDO ARAÚJO DE SÁ

PRESIDENTE

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 202/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 07/08/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de hortifrutigranjeiros, destinado a Diversos Orgãos conforme 
anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

 REG. CGE Nº - 12-00972-6
João pessoa, 23 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 121/2012
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 08/08/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de equipamento médico hospitalar, destinado a Secretaria 
de Estado da Saúde - SES, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

 REG. CGE Nº - 12-00618-9
João pessoa, 23 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO CONVITE Nº 001/12
Registro CGE Nº. 12-00572-7
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviço de elaboração do 

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

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS, através da sua Comissão Permanente de 
Licitação constituída pela Decisão DE. PRE 049/11, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 
24/12/2011, torna público para conhecimento dos interessados, de acordo com as disposições da 
Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações posteriores a CLASSIFICAÇÃO do licitante ENGEAR 
ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA, com proposta de preço no valor 
global de R$ 78.639,40 (setenta e oito mil seiscentos e trinta e nove reais e quarenta centavos).

ISABELA ASSIS GUEDES
Presidente da Comissão de Licitação

Aviso de CANCELAMENTO de Audiência Pública Nº 003/2012

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS comunica aos clientes e demais interessados 
o CANCELAMENTO da AUDIÊNCIA PÚBLICA, originalmente agendada para o dia 26 de julho 
de 2012 às 08:00h na sede da PBGAS, a Avenida Epitácio Pessoa, 4.756 - Cabo Branco, acerca 
do repasse de custo às tarifas do serviço público de distribuição de gás canalizado no Estado da 
Paraíba, a vigorar a partir de 01 de agosto de 2012.

A DIRETORIA

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR

CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR, convidados 

a participar da Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 31 de julho de 2012, às 
11h00 (onze horas) em primeira convocação e às 11h30 (onze horas e trinta minutos) em segunda 
convocação, a ser realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, 
Pavimento superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1- Aprovar a transferência e averbação, perante o 2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da 
Comarca de Itaporanga - PB, sem ônus, para a PBTUR Hotéis S/A, do terreno da Unidade Hotel 
Pedra Bonita, localizado na Rua Crizanto Pereira, na cidade de Itaporanga-PB, vez que tal bem 
ainda consta no ativo da Empresa Paraibana de Turismo S/A. Ressalte-se que a PBTUR Hotéis 
S/A é controlada pela PBTUR Turismo S/A e responsável pela gerências dos hotéis no interior do 
Estado da Paraíba.. 

João Pessoa, 17 de julho de 2012.
GILBERTO CARNEIRO DA GAMA

Representante do Acionista Majoritário

EDITAL DE LOTEAMENTO URBANO
FAZ PUBLICO, para ciência de pessoa interessada, em cumprimento ao que determina e dispões 

o Art. 2º do Dec. Nº 58/37, regulamentado pelo Decreto Lei nº 3.979/38, com as instruções introdu-
zidas pelo Dec. Nº 271/67, ao qual foi incorporada a lei nº 4.591/74, combinado ao que dispões a 
lei nº 6.015/67 ao qual foram incorporadas as modificações introduzidas pela lei nº 6.766/79, que 
o senhor ANTONIO LOPES DE SOUZA, brasileiro, casado, inscrito CPF sob nº 132.236.074-04, 
residente e domiciliado à Rua Otacílio de Albuquerque, 218 bairro Expedicionário, nesta cidade, a 
senhora  MARIA BERNADETE DE SOUZA, brasileira, separada Judicialmente, inscrita no CPF sob 
nº 299.190.964-15, residente e domiciliada à Rua  José Cavalcanti Chaves, 270 bairro Expedicionário 
nesta cidade e  a senhora MARIA DAS GRAÇAS SOUZA SOARES, brasileira, casada, inscrita no 
CPF sob nº 300.237.504-72, residente e domiciliada em João Pessoa-PB; que apresentou e depo-
sitou junto ao CARTORIO SILVA RAMOS, Serviço Notarial e Registral  do 1º Oficio da Comarca de 
Mamanguape - PB; a cargo da Tabelião e Oficial do Registro TERESA RAMOS LINS, assim descrito: 
planta Aprovada pela Prefeitura Municipal de Itapororoca - PB, memorial descritivo, Alvará, Licença 
da SUDEMA e outros documentos, que ficam em cartório arquivados, do Loteamento denominado  “ 
MORADA NOBRE”, situado no perímetro urbano da cidade de Itapororoca– PB; constituído de  (24) 
Quadras e (496) Lotes  residenciais,  todos numerados, totalizando  uma área  de  109.589,88 m²;  
área verde no total 36.410,00m² e equipamentos Comunitários  no total 9.214,00 m²; área de vias, 
passeio,calçada total 59.004,12m², totalizando uma área do Loteamento de 214.218,00 m², e que,  
as imposições  daqueles que se acham prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão 
ser apresentados dentro do prazo de 15 (quinze) dias , a contar da data de sua publicação do Diário 
Oficial do Estado, findo o prazo, não havendo impugnação, será feito o registro o referido Loteamento. 
Dado e passado nesta cidade de Mamanguape–PB; aos 03 ( três) dias do mês de Abril de 2012.

CARTORIO SILVA RAMOS - 1º OFÍCIO  NOTARIAL e REGISTRAL 
TERESA RAMOS LINS - Tabelião Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 097/2012/SEDUC/PMCG
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA 

GRANDE, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pelo Chefe Maior do Poder Executivo 
Municipal e, ainda, em cumprimento às disposições contidas na norma inscrita no Art. 51, “Caput”, 
c/c o Art. 21, da Lei Nacional das Licitações e Contratos, e através do Pregoeiro Oficial do Município, 
comunica aos interessados que fará realizar licitação sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
097/2012/SEDUC/PMCG, do tipo “Menor Preço Global por Lote”, tendo como objeto à CONFECÇÃO 
DE CADERNOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, a ser realizado no dia 08 de 
Agosto de 2012, às 09h00min, na sede da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua 
Dr. João Moura, nº 528, São José, Campina Grande/PB. O Edital e seus Anexos encontram-se a 
disposição dos interessados no endereço acima mencionado ou no site www.campinagrande.pb.gov.
br. Maiores informações através do telefone/fax: (83) 3310-6057. 

Campina Grande, 23 de Julho de 2012.
Rodrigo Augusto Moura Miranda

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/12 - COMUNICADO - FASE PROPOSTA

A Comissão Permanente de Licitação comunica que a sessão pública para abertura dos enve-
lopes propostas dos licitantes habilitados na Tomada de Preços nº 001/12, que objetiva: Execução 
dos serviços de construção de uma unidade de educação infantil, neste município; será realizada 
às 10:00 horas do dia 27 de julho de 2012, em sua sede, na Praça Vila do Imperador, 160 - Cen-
tro - Ingá - PB. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis, no referido endereço.

Ingá - PB, 23 de julho de 2012.
ANDRESSA RAFAELA ARAÚJO NÓBREGA - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

 PREGÃO ELETRÔNICO n.º 001/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, através do Pregoeiro Oficial, torna público nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item em reunião que ocorrerá no dia 03 
de agosto de 2012, às 09:00 horas, Portal Cidadecompras. O Edital e seus anexos encontram-se 
a disposição dos interessados no endereço: www.cidadecompras.com.br. Maiores informações 
através do fone/fax: (83) 3348-1019.

Objeto: Aquisição de patrulha mecanizada. 
Alcantil, 23 de julho de 2012.

Veruska Patrícia Nascimento Oliveira
Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Curso de Capacitação Continuada a Coordenadores e Alfabetizadores do Programa 

Brasil Alfabetizado - Araruna/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2012. 
DOTAÇÃO: Orçamento de 2012: Recursos Próprios do Município de Araruna/FNDE - 02:050 - 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - 12.361.0005.2023/12.361.0
030.2028 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA VIGÊNCIA: 
120 (cento e vinte) dias PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e:CT Nº 
00074/2012 - 20.07.12 - CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISS EM EDUCA-
ÇÃO LTDA - R$ 17.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
O Município de Vieirópolis torna público que está aberto processo de cotação de preços para 

contratação de 03 (três) veículos caminhão, tipo carro pipa, para atender as necessidades de várias 
comunidades do município, em caráter emergencial, nos termos do Art. 24, IV, da Lei 8.666/93, 
Decreto Estadual nº 32.935/2012 e Portaria nº 186/2012 da Secretaria Nacional de Defesa Civil.  Os 
interessados deverão enviar suas propostas até as 14h00min do dia 27/07/2012. As informações 
poderão ser obtidas na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 – Centro – Viei-
rópolis – PB. Telefone:             (083) 3547-1000      .

Vieirópolis, 23 de julho de 2012. 
VERA VERNAIDE PORDEUS FORMIGA

Presidente da CPL

PREFETURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
COMISSÃ PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E ADIAMENTO 
DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS, através da CPL - Comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados e aos licitantes participantes das Tomadas de Preços 
04/2012 e 05/2012, que a abertura dos envelopes de propostas de preços, já devidamente marca-
das para os dias 25.07.2012 e 26.07.2012, respectivamente, já não mais ocorrerão, haja vista que 
a empresa VIGA ENGENHARIA LTDA., impetrou com recursos administrativo referente a fase de 
habilitação, portanto, uma nova data será marcada, após o julgamento dos recursos.

Marizópolis (PB)., 20 de Julho de 2012
LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

JD CONSTRUTORA LTDA - CNPJ/CPF Nº 14.858.785/0001-42 Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 1778/2012 em 
João Pessoa, 10 de julho de 2012 - Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Edificação residencial 
multifamiliar com sistema de esgotamento sanitário individual. Na - RUA SEM DENOMINAÇÃO - 
LOT. VILLAGE DA COLINA - PLANALTO DA BOA ESPERANÇA. Município: JOÃO PESSOA - UF: 
PB. Processo: 2012-003046/TEC/LP- 0846.

LSC BAR E RESTAURANTE LTDA - CNPJ Nº 09.105.177/0001-27, torna público que foi concedida 
pela SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação nº 137/2012, para a atividade 
de Bar e Restaurante, situado a Av. Argemiro de Figueiredo nº 1890 - Jardim Oceania - João - PB. 
Processo: 2012/043631.

COMUNICADO
J. FARIA NEVES & CIA LTDA - CNPJ Nº 08.604.175/0001-10, Inscrição Estadual nº 16007586-6; 
comunica a perda dos seguintes documentos: 31 (trinta e um) Talões de Notas Fiscais de saída, 
série D, do número 51 a 1550. Conforme Boletim de Ocorrência de 23 de julho de 2012.

PETER ROBERT VON BULDRING (CENTRO NAUTICO DO JACARE) - CNPJ Nº 10.546.921/0001-
08, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a Autorização da Licença de Operação - Centro Náutico com Pier e Rampa (Guarda de Barcos) 
- AC: 1785, 10m², situado a Rua Projetada 307 - Jacaré - Cabedelo - PB. Processo: 2012-004070/
TEC/LO-3318.

FECIMAL - FABRICA DE ESQUADRIAS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA - CNPJ/
CPF Nº 41.220.682/0001-25, torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1857/2012 em João Pessoa, 13 de julho de 
2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação de produtos de madeira, como esquadrias 
e portas, composta principalmente de madeira maciça, em peças cortadas e fixadas por meios de 
pregos e ou parafusos metálicos oui de plásticos em quantidades pouco representativa, na Rua 
Projetada S/N QD. C LT. 12 E 13 - Loteamento Morada Nova - Município:  CABEDELO - UF: PB. 
Processo: 2012-002542/TEC/LO-2843.

CONTEMPLAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ/CPF Nº 14.467.077/0001-80, torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
1908/2012 em João Pessoa, 17 de julho de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Construção 
de um bloco de 04 apartamentos multifamiliar com 02 pavimentos térreo e 02 pavimentos superiores 
com uma área de 204.56m², na Rua Jor. Hermano P.C. Rocha, QD 112, LT 143 - Cuia - Município: 
JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-000540/TEC/LI-0521.

VALE E MELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ Nº 10.789.383/0001-82, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Licença de Operação - Edificação Multifamiliar com 14 Unidades Habitacionais - AC: 1.188.52m², 
situado a Rua Adalgisa Luna Menezes, Lot. 380 - QD 329 - Bancários - João Pessoa - PB. Processo: 
2012-003923/TEC/LO-3290.

ASCOL - ASSESSORIA E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ/CPF Nº 02.463.799/0001-88, torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ins-
talação nº 1909/2012 em João Pessoa, 17 de julho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação Multifamiliar com cinco pavimentos, pilotis e área total de 1.122,65m², na Rua Glauber 
Leite do Egito Reekers, QD 04, LT 18 - Loteamento Praia Ponta de Campina Município: CABEDELO 
- UF: PB. Processo: 2012-003674/TEC/LI-1531.

OTAVIO MENDES DE FREITAS FILHO - CPF Nº 691.549.294-15, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização da Licença de 
Operação - Conclusão de um Prédio Multifamiliar com 04 Unidades Habitacionais AC-179,15m², 
situado a Rua Sagui da Serra S/N Quadra 111 Lote 299 - Paratibe - João Pessoa - PB. Processo: 
2012-004017/TEC/LO-3308.

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - CNPJ/CPF Nº 05.329.135/0001-19, torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2003/2012 em João Pessoa, 20 de julho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Produção 
de gases industriais e Medicinais e Comercialização de Produtos Químicos, Ferragens, na Rua 
Rodrigues Chaves - Nº 121 - Trincheiras Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-
001293/TEC/LO-2505.

INDÚSTRIA MECANICA MARIA DAS NEVES LTDA - CNPJ/CPF Nº 10.297.931/0001-57, torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 1127/2012 em João Pessoa, 9 de maio de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a ativida-
de de: Fabricação de Máquinas e Equipamentos para uso Industrial, Peças e Acessórios, na Av. 
Doutor Walter Belian Nº 1460-B - Distrito Industrial Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 
2011-000538/TEC/LO-0186.

ROBERTO CORREIA DA SILVA - ME - CNPJ Nº 11.983.863/0002-23, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização da Renovação da 
Licença de Operação Nº 1239/2008/PROC. Nº 2008-003519 - Fabricação de Produtos de Padaria 
e Confeitaria - AC: 200,0m², situado a Rua Alziro Zarur Nº 13 - Funcionários II - João Pessoa - PB. 
Processo: 2012-004096/TEC/LO-3325.

INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO - CNPJ/CPF Nº 15.170.465/0001-68, torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 
1956/2012 em João Pessoa, 19 de julho de 2012 - Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Fabricação 
de artefatos de concreto armado, massa de concreto e argamassa para construção, na Rodovia PB 
032 km 13,5 - Sítio Salamargo - Zona Rural Município: PEDRAS DE FOGO - UF: PB. Processo: 
2012-003344/TEC/LP-0880.

JOÃO ALBERTO GOMES FIGUEIREDO - CPF Nº 030.791.664-26, torna público que requereu à SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - Publicidade 
Volante Eleitoral - Percurso na Cidade de Itabaiana - PB e Região VW-KOMBI- Placa: KMS-8300-PB, 
situado a Rua Fernando Pessoa Nº 39 - Itabaiana - PB. Processo: 2012-004109/TEC/AA-0379.

MARCOLINO CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF Nº 03.938.229/0001-60, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1803/2012 em João Pessoa, 10 de julho de 2012 - Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Edificação 
residencial vertical multifamiliar com 12 unidades habitacionais distribuídos em 04 pavimentos tipo 
com sistema de esgotamento sanitário interligado a rede pública da Cagepa, na Rua Bancários 
Venâncio José Neto ST 24 QD 318 LT 340 - Bancário Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 
2012-000875/TEC/LO-2404.

EDUARDO COSTA DE LIMA - CPF Nº 077.755.264-07, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - Publicidade 
Volante Eleitoral - Percurso: Mamanguape-PB - VOYAGE-Placa:MNG- 1003-PB, situado a Rua 
João Caetano 39 - Mamanguape - PB. Processo: 2012-004105/TEC/AA-0377.

Sindicato de Agentes Comunitários de Saúde do Estado da Paraíba - SINDACS-PB
Rua da República, 288, 1º andar, Varadouro, João Pessoa-PB - Cep: 58.010-180

e-mail: sindacs.pb@hotmail.com  /  www.sindacspb.blogspot.com

ELEIÇÃO SINDICAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Eleitoral do Sindicato de Agentes Comunitários de Saúde do Estado da Paraíba 
(SINDACS-PB) no uso de suas atribuições estatutárias, conforme determina o capítulo VIII, seção 
V, artigo 72º, do Estatuto Social da Entidade convoca todos os Agentes Comunitários de Saúde do 
Estado da Paraíba sócios desta entidade sindical para as Eleições Sindicais que será realizada no 
dia 14 de agosto de 2012 das 14:00h as 16:00h no Auditório da ASPLAN, sito a rua Rodrigues de 
Aquino s/n - Centro - João Pessoa/PB. Homologamos a chapa denominada “Renovação e Luta” e 
em comprimento ao que determina o Artigo 70º do estatuto supracitado estabelecendo assim eleição 
por aclamação por existir apenas uma chapa apta ao referido pleito.

Composição da Chapa Renovação e Luta:
1 - Coordenação Geral Estadual: MARCELO PIRAIBA DA SILVA 2 - Segunda Coordenação 

Geral Estadual: FABIANO SILVANO DA SILVA 3 - Secretário-geral: VERA LUCIA DE LIMA SILVA 
4 - Primeiro-Secretário: ISABEL CRISTINA RODRIGUES DA SILVA 5 - Tesoureiro-geral: JOÃO DA 
SILVA CAVALCANTI 6 - Primeiro-Tesoureiro: JOCEMAR PRAXEDES DOS SANTOS 7 - Secretaria 
das Coordenações Macro-Regionais e Municipais IDALICE GONÇALVES SIMÕES 8 - Secretaria 
Adjunta das Coordenações Macro-Regionais e Municipais: ROSILENE MARIA DA SILVA SOUSA 
9 - Secretaria de Formação e Política Sindical: CACILDA DE FATIMA SERAFIM BIAZON 10 - Se-
cretaria Adjunta de Formação e Política Sindical: ANTONIO INÁCIO DA SILVA 11 - Secretaria para 
Assuntos Municipais e Jurídicos: EMANOEL RODRIGUES ALVES 12 - Secretaria Adjunta para 
Assuntos Municipais e Jurídicos: VALDENISE PEREIRA DUARTE 13 - Secretaria de Patrimônio: 
ADÍLIA NUNES DE FREITAS SILVA 14 - Secretaria Adjunta de Patrimônio: LUCIANA ASSIS DA 
SILVA 15 - Secretaria da Comunicação: DIORLEI PEREIRA 16 - Secretaria Adjunta da Comunicação: 
GILMARA LIMA DA SILVA 17 - Secretaria de Esporte e Cultura: DENISSON DIEGO CARNEIRO 
DO NASCIMENTO 18 - Secretaria Adjunta de Esporte e Cultura: GILMAR THOMÉ NUNES 19 - 
Secretaria da Mulher: MARINEUDA PIRES ALENCAR 20 - Secretaria Adjunta da Mulher: MARIA 
DE FATIMA GOMES 22 - Secretaria de Políticas Sociais Étnicas e Anti-Racistas: MONICA SOARES 
PORTO 23 - Secretaria Adjunta de Políticas Sociais Étnicas e Anti-Racistas: CÍCERO JOSÉ DA 
SILVA LOURENÇO 24 - Secretaria de Eventos e Lazer: ALESSANDRA FERRAZ DA CRUZ 25 - 
Secretaria Adjunta de Eventos e Lazer: MARIA GORETTI DA COSTA CRUZ 26 - Secretaria de 
Saúde do Trabalhador e Seguridade Social: IRAN MORAIS DE CARVALHO 27 - Sec. Adjunta de 
Saúde do Trabalhador e Seguridade Social: VERÔNICA SOARES DOS SANTOS 28 - Secretaria 
de Articulação Política: KATIA BRILHANTE DE CARVALHO NASCIMENTO 29 - Secretaria Adjunta 
de Articulação Política: THIAGO CAVALCANTE DE OLIVEIRA.

CONSELHO FISCAL
I TITULAR: CANDIDA TELES PEREIRA
II TITULAR: GESSONITA SABINO FERNANDES
III TITULAR: VERONICA JALES SALES
I SUPLENTE: MARINALVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
II SUPLENTE: MARIA BETHANIA DE JESUS 
III SUPLENTE: MARIA DO SOCORRO PORPINO DOS SANTOS

COMISSÃO ELEITORAL DO SINDACS/PB
Gerson Guimarães de Oliveira
Presidente da Comissão 
Marcia Adriene Lopes de Lima
Sec. da Comissão
João Luis de França
Membro da Comissão 

João Pessoa /PB, 25 de julho de 2012.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00042/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de exames do tipo Tomografia Computadorizada 

para atender as necessidades da secretaria de saúde do município de Vieiropolis. Data e Local: 03 
de Agosto de 2012 às 15:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, sediada na Rua Antonio Moreira 
Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 23 de Julho de 2012
DIANA ALVES DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2012

O Prefeito do Município de São José de Princesa, nos termos do art. 43 inciso VI da LF Nº 
8.666/93, torna público que Reconhece e Ratifica a Dispensa de Licitação em favor da empresa: 
POÇOS CARPINENSE LTDA ME - CNPJ 10.895.943/0001-83.  e HYDROGEO PROJETOS E SER-
VIÇOS CNPJ: 02.735.064/0001-66,  Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço 
emergencial para perfuração de poços artesiano em diversas localidades do município de São José 
de Princesa. Valor R$ 190.000,000 (cento e noventa mil reais), Luis Ferreira de Moraes - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO, nos termos do Art. 38, inc. VII LF n° 8.666/93 e LF n. 10.520, de 17.07.2002 o PA 
nº. 011/2012, referente ao Pregão Presencial nº. 005/2012, objeto Aquisição parcelada de pneus 
bateria para auto, óleos lubrificantes, filtros de combustíveis e lubrificantes e prestação de serviços 
mecânicos para atender necessidades dos veículos da frota oficial do município, para os lotes de 1 
a 11 a empresa JD CAR. COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-CNPJ 09.257.995/0001-
45, valor total estimado de R$ 615.900,00 (seiscentos e quinze mil e novecentos reais).  São José 
de Princesa, 11 de Julho de 2012. Luiz Ferreira de Moraes - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB
EXTRATO DE CONTRATOS

CONTRATADA: JD CAR. COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-CNPJ 
09.257.995/0001-45, celebrou CONTRATO Nº 016/2012 em 12/07/2012, origem PL Nº 011/2012 - 
PP Nº 005/2012, objeto Aquisição parcelada de pneus bateria para auto, óleos lubrificantes, filtros 
de combustíveis e lubrificantes e prestação de serviços mecânicos para atender necessidades dos 
veículos da frota oficial do município. Valor R$ 615.900,00 (seiscentos e quinze mil e novecentos 
reais). Vigência até 31/12/2012. São José de Princesa, 12 de Julho de 2012. Luiz Ferreira de 
Moraes - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2012
A Prefeitura Municipal de Conde, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2012, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando 
a aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades dos Postos de Saúde do 
Município de Conde no dia 13/08/2012 às 14:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada 
na Rodovia PB 018, Km 05, s/n, Conde-PB.

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

Conde(PB), 23 de julho de 2012.
ROOSEVELT ARAÚJO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DA CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2012
A Prefeitura Municipal de Conde, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2012, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando 
a aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades dos Postos de Saúde do 
Município de Conde no dia 13/08/2012 às 14:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada 
na Rodovia PB 018, Km 05, s/n, Conde-PB.

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

Conde(PB), 23 de julho de 2012.
ROOSEVELT ARAÚJO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DA CPL
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