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Frota de veículos da Paraíba 
tem 364 mil motos registradas

As motos somam 43%  
dos 848.199 veículos re-
gistrados, segundo balanço 
divulgado ontem pelo De-
tran-PB. Somente a cidade 
de João Pessoa tem 270.336 
automóveis, o equivalente a 
31,87% da frota paraibana. 
Página 13
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clima & tempo
Sertão

28   Máx.
22o  Mín.

32o   Máx.
18o  Mín.

34   Máx.
20o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,043 (compra) R$ 2,0432 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,960  (compra) R$ 2,100 (venda)
EURO   R$ 2,468 (compra) R$ 2,469  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste
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Marés Hora Altura

Fonte: Marinha do Brasil

AlTA

AlTA

08h26

20h58

2.2m

2.1m

baixa

baixa

00h02

14h38

0.5m

0.5m

l sudema promove oficina de reciclagem na próxima terça-feira na Capital

l Emergências em saúde pública é tema de seminário que acontece hoje e amanhã em JP

l Receita Federal realiza sexta-feira um leilão de produtos apreendidos em Guarabira

l UFPB inscreve para processo seletivo dos cursos de graduação de 8 a 28 de agosto

FOTO: Evandro Pereira

FOTO: José Lins/Secom-PB
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Nublado com 
chuvas ocasionais

Projeto Vértice começa hoje em João Pessoa Página 5

PB recebe 15 mil doses da vacina pentavalente Página 14

TV e internet ajudam eleitor das 
grandes cidades a decidir voto

EsPORTEs

O plenário da Assem-
bleia Legislativa vota hoje 
o pedido de empréstimo de 
R$ 150 milhões feito pela 
Cagepa à Caixa Econômica 
Federal. Página 17

Pelo menos cinco candi-
datos a prefeito já estão fora 
da disputa. Após pedidos de 
impugnação, dois desistiram 
e três tiveram as candidatu-
ras indeferidas. Página 18

Assembleia 
vota hoje pedido 
de empréstimo 
da Cagepa

Cinco candidatos 
a prefeito estão 
fora da disputa 
eleitoral

REcuRSOS JuSTiça

Estacionamento 
de shoppings 
pode passar 
a ser gratuitos

servidores 
federais em 
greve fazem 
marcha em JP
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Trânsito congestionado na Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa, município que sozinho acomoda quase um terço do total de veículos existentes no Estado 

FOTO: Guto Safalan/Divulgação

Coleta de lixo
tóxico é um 
desafio para 
cidades do país
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Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

A seleção Feminina 
de Futebol estreia 
nas Olimpíadas 
em busca do ouro 
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Não há justificativas para assassi-
natos. Há explicações. Nos países ou 
regiões ocupados por forças militares 
estrangeiras, como é o caso da Palesti-
na, do Iraque e do Afeganistão, os aten-
tados, apesar de também incluírem 
civis entre os alvos, têm motivações 
políticas e/ou ideológicas.

Em territórios marcados pela vio-
lência da ocupação, os rebelados, sem 
poder de fogo capaz de enfrentar os 
exércitos invasores em pé de igualda-
de, cometem vários tipos de atentados, 
inclusive contra o seu próprio povo, na 
tentativa de atrair a atenção do mundo 
para suas causas.

Nos Estados Unidos da América 
ocorre o contrário. Na maioria das vezes 
sem motivação de qualquer natureza, a 
não ser àquelas oriundas de mentes do-
entias, homens fortemente armados in-
vadem escolas, universidades, cinemas e 
restaurantes e disparam a esmo, matan-
do quem estiver a sua frente.

Não faz uma semana, os norte-
-americanos foram novamente desper-
tados por seu antigo pesadelo, quando 
o estudante James Holmes, de 24 anos, 
invadiu o cinema Aurora, no Colorado, 
e abriu fogo, matando 12 e ferindo mais 
de 50 pessoas. O ataque aconteceu na 
estreia do novo filme da série Batman.

Holmes foi ao cinema como os jo-
vens de sua geração vão aos desertos do 
Iraque e às montanhas do Afeganistão: 
com máscara de gás, colete à prova de 

balas, capacete, fuzil, espingarda e pis-
tola. De acordo com relatos de policiais, 
ele lançou gás na plateia e o estrago só 
não foi maior porque o rifle emperrou.

Citamos propositalmente os dois 
últimos países invadidos pelos Estados 
Unidos, porque muita gente acredita que 
são as constantes guerras travadas pelo 
país liderado por Barack Obama uma das 
usinas geradoras de fanáticos que aterro-
rizam a pátria de Abraham Lincoln.

Pois bem, em artigo publicado no 
jornal Folha de S. Paulo, o jornalista 
norte-americano Michael Kepp apre-
senta outra muito conhecida versão. 
Segundo ele, “a alienação social e a po-
breza espiritual necessárias para co-
meter assassinatos em massa são um 
produto da cultura americana, mais 
que de qualquer outra”.

A nação militar e economicamen-
te mais poderosa do mundo tornou-se 
terreno fértil para chacinas porque, 
na opinião de Kepp, trata-se de “uma 
sociedade altamente competitiva e in-
dividualista, com pouco sentimento de 
comunidade”. Basta lembrar que um 
entre quatro americanos vive só.

Os americanos também fazem arte 
de boa qualidade, principalmente no 
cinema. Mas boa parte dos filmes pro-
duzidos da segunda metade do século 
vinte para cá é medíocre. Nessa cultu-
ra equivocada, muita gente, como Hol-
mes, pensa que é personagem, pena 
que, geralmente, de um “filme” ruim.

A morte. A sua própria morte. Pro-
vavelmente nenhum deles pensou acerca 
disso naquela noite em que só queriam 
assistir à última sessão de cinema. 

Decididamente, nenhuma daque-
las pessoas imaginou o cenário em que 
morreriam juntas, num mesmo calibre 
de tempo, o tempo cinematográfico, 
o tempo dentro do tempo, o tempo. 
Nenhum deles pôde dizer, como na 
canção de Cazuza, “o tempo não para”. 
Nenhum deles pôde pedir ao tempo que 
parasse, para que cada um parasse de 
morrer. Morriam, enquanto provavel-
mente um aturdido técnico desligava 
os equipamentos, interrompia a sanha 
assassina do novo filme de Batman, “O 
Cavaleiro que Ressurge das Trevas”.

Trevas. Que palavra é essa que 
tento segurar por entre as unhas dessa 
minha crônica? Não há trevas no mun-
do. Tudo se forja às claras. Os crimes se 
engendram entre pitadas de ousadia, 
cliques e cliques a aperfeiçoarem a recei-
ta da morte.

Há um perfil para esses jogadores. 
Jovens, solitários, inteligentes. E jogam às 
claras. Avisam num site. Um aviso claro, 
límpido, quase tolo: “Amanhã. Amanhã 
vou matar muita gente, para a glória...

Não há dúvida de que nosso 
mundo está a se revolver, como numa 
espécie de tsunami que expõe a crosta 
sombria da sociedade. Sinto-me como 
se pisasse em terra movediça, topo em 
cadáveres de outras chacinas: A da 
Candelária, ali, as mortes do Rangel, o 
sangue pisado dos que morreram em 

outra escola norte-americana. 
Não. Nada direi sobre mais essas 

doze pessoas mortas, interrompidas, 
como num clique, fígados, corações, 
dentes por tratar, sonhos, medos, planos, 
parados no tempo. Eu também, parada 
no tempo, rodeada por cadáveres, procu-
ro um botão, um clique, um interruptor, 
algo que pare essa luz que me cega, essa 
luz que me diz ora em sussurros, ora em 
altos brados, sobre a morte de toda uma 
sociedade, a morte das fronteiras, dos 
diques, das pontes de contenção. Esses 
brados, esses cliques, esse jogo à luz da 
noite, tudo isso me fala de uma socieda-
de aberta, completamente escancarada, 
servindo seus cardápios de morte, para 
todos os gostos, no cinema, na tv, nos 
jornais pendurados nas bancas, e o me-
lhor, o prato mais caro, servido na sessão 
da meia noite, dentro das escolas, no 
quarto de dormir, o melhor, encenação 
dos games inventados nos corpos vivos, 
marcados para morrer.

Não. Nada direi sobre os cadáveres 
recém-enterrados, o vento a uivar na 
quilha do tempo. Nada direi, porque 
vejo essa outra morte, grande, medonha, 
escancarada em closes, sorrisos, toques 
e sonoridades. Nada direi, porque vejo 
uma sociedade a se desmoronar,  em 
massa, em festa, janelas e portas abertas, 
aqui o horror, ali a farra, acolá o des-
monte, tudo na pressa, “na boa”, e agora 
eu só tenho mais três linhas, três linhas 
para pedir silêncio e persianas cerradas, 
para essa sociedade que morre, uma 
última linha branca, calada.

Quadrinhos outra vez? Pois é. A 
escolha deve-se ao surgimento de um 
fato novo: o lançamento da revista “Sa-
nitário”, por um grupo de nove jovens 
cartunistas paraibanos do Coletivo WC, 
que, no editorial declaram que “não 
querem viver (ou morrer) dependendo 
de verba pública”, o que é muito bom, 
tratando-se de um Estado em que quase 
nada acontece sem o dedo onipresente 
do Deus Estado. O lançamento ocorreu  
sábado, na Comic House, em Tambaú.

O público presente, quase todo 
constituído por jovens (também car-
tunistas, amigos ou parentes dos com-
ponentes do Coletivo WC) pais corujas, 
apreciadores do gênero e professores 
do curso de Comunicação da UFPB, que 
conversavam animadamente nas calça-
das e no interior da lojinha de Manassés, 
enquanto aguardavam seus exemplares 
autografados. Dava para perceber o con-
tentamento de todos ali presentes. 

O Coletivo WC, um grupo experi-
mental e irreverente, nasceu há dois 
anos e já constam no seu currículo, 
algumas exposições e a publicação de 
um fanzine, em 2011.

Fica patente na revista o pensa-
mento, os medos, as angústias de uma 
geração ameaçada pela violência urba-
na, as previsões catastróficas a respeito 
do futuro, as dificuldades do relaciona-
mento amoroso, a crítica da insistente 
propaganda religiosa, tudo isso expres-
so no tema de capa: “O mundo ainda 
não acabou”.

A crítica da sociedade sempre foi 
um tema popular entre os cartunistas 
e, aqui entre nós destaco Henrique 
Magalhães com seus personagens 
Maria e Pombinha. No âmbito nacio-
nal, podemos nos orgulhar de termos 
contado, nos anos da repressão, com 
as tirinhas de Ziraldo, Henfil, Millor 
Fernandes, além de outros que, com 
os seus personagens contestadores, 
nos ajudaram a sobreviver àquela 
fase difícil da nossa história. Seguí-
amos a instrução do provérbio, que 
nos assegurava que “Rir é o melhor 
remédio”. De fora nos chegava a maior 
das contestadoras, a Mafalda, criação 
magistral do argentino Quino, cujas ti-
radas muitas vezes ecoavam as nossas 
indagações e descontentamentos.

Editorial

Um
Cantata para a morte

Um “filme” americano

“Quem sabe faz hora”

É profunda a preocupação dos  
prefeitos e governadores, 
principalmente, dos estados 
mais pobres da Federação, 
como o nosso, em razão da  
diminuição dos repasses do 
Fundo de Participação.
Houve  quedas sucessivas  
desses repasses, em todos 
os meses de 2012, e somente 
em  julho registrou uma dimi-
nuição em torno de 23%, com 
forte impacto nas receitas das 
unidades federativas.
A tendência são os fundos  
continuarem em queda, em 
razão dos incentivos fiscais 
oferecidos aos diversos seto-
res industriais para reaquecer 
a economia.

As eleições deste ano terão 
cinco  milhões de eleitores 
a mais, em relação ao pleito 
do ano de 2010. 
O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) já disponibilizou 
os dados consolidados do 
eleitorado brasileiro que 
vai às urnas em outubro 
próximo, que somarão 
140.394.103 em todo o 
País.

As potencialidades e progra-
mação do circuito “Caminhos do 
Frio”, envolvendo municípios do 
Brejo paraibano foram objetos 
de destaque na secção de Turis-
mo, esta semana, do “Jornal do 
Commércio”, do Recife. 

Todo cuidado é pouco nesse 
período em que a TIM está proi-
bida  de vender novas linhas da 
telefonia móvel.
Os camelôs ignoraram a proi-
bição e estão vendendo chips 
como quiabo em feira livre.

Mamanguape e Santo André foram, agora,  os dois municípios paraibanos 
sorteados pela Controladoria Geral da União que serão fiscalizados quanto 
à aplicação dos recursos federais destinados à execução de programas do 
governo.  O sorteio aconteceu em Brasília durante a 36ª edição do Progra-
ma de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos.

Por orientação do TSE, o Ministério 
Público em alguns estados está in-
vestigando os casos de municípios 
com número de eleitores superior ao 
de habitantes. A Polícia Federal se en-
carrega do levantamento. Na Paraíba, 
há registro desse “fenômeno”.
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Não há trevas no mundo. Tudo se forja às claras. Os crimes se engendram 
entre pitadas de ousadia, cliques e cliques a aperfeiçoarem a receita da morte.”

A crítica da sociedade sempre foi um tema popular entre os 
cartunistas e, aqui entre nós destaco Henrique Magalhães.” 
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Com um investimento, ini-
cialmente, orçado em R$ 1,5 
milhão, o  consórcio Cowan 
Petróleo e Gás/Lábrea inicia no 
próximo mês, a  exploração de 
poços de petróleo na Bacia do 
Rio do Peixe, no Sertão parai-
bano.
O consórcio trabalhará na 
perfuração de um poço para 
análise, com 1.040 metros de 
profundidade. 
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EDITORES ASSISTENTES: Carlos Cavalcanti, Carlos Vieira, Emmanuel 
Noronha, José Napoleão Ângelo e Marcos Pereira
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Antônio Meira
Diretor da Vila Olímpica

Herbert Clemente
Especial para A União

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 25 de julho de 2012

EXCLUSIVO

Vila Olímpica Ronaldo Marinho tem revelado novos talentos 
no esporte da Paraíba desde o começo da sua história.
Recentemente, a instituição tem enfrentado problemas 
estruturais que levaram à diminuição dos espaços de atividades 
e, consequentemente, a redução no número de pessoas 
atendidas pelos profissionais da Vila. Em entrevista à equipe de 
reportagem do Jornal A União, o diretor da Vila Olímpica, Antônio 
Meira Leal, comentou sobre o atual quadro da instituição e 
sobre as reformas prometidas pelo Governo do Estado. Meira 
que também é presidente da Federação de Esportes Aquáticos 
da Paraíba (Feap) fez uma análise da participação de Kaio Márcio 
nas Olimpíadas de Londres e da natação no Estado.

 A

A secretaria funciona nos 
três turnos. O aluno de escola pú-
blica não paga taxa nenhuma, até 
porque aquilo é um equipamento 
público. O aluno da rede pública 
realmente é isento de taxa, mas a 
Vila Olímpica é aberta para toda 
a comunidade pessoense. A gente 
hoje oferece 25 atividades na Vila 
Olímpica. 

Como presidente da Fede-
ração de Esportes Aquáticos da 
Paraíba, qual a sua expectativa 
quanto à participação de Kaio 
Márcio nas Olimpíadas de Lon-
dres?

Nós conhecemos Kaio des-
de pequeno. Eu não tive o prazer 
nem a honra de trabalhar com 
ele diretamente, mas nós sempre 
torcemos por ele. Kaio é um atle-
ta que vem de família de atletas, 
seu pai foi um grande jogador 
de polo, um grande nadador, seu 
avô é uma pessoa que sempre se 
dedicou ao esporte, quer dizer, 
ele tem uma história esportiva, e 
a gente sempre esteve torcendo 
por Kaio Márcio. 

Nessa Olimpíada, já falei al-

gumas vezes que eu sempre fui 
muito simpático a Kaio nadar a 
prova de 200m borboleta, então 
eu acredito que Kaio deverá na-
dar bem essa prova. A princípio 
ele terá que tentar se classificar 
para uma final. Estando na final, 
a competição passa a ser uma 
outra competição. A primeira 
etapa que ele tem que vencer é 
entrar na final e depois que ele 
entrar na final a gente vai torcer 
para ele alcançar um pódio.

Como está a prática da na-
tação na Paraíba?

Nós tivemos uma preocupa-
ção grande no ano passado com 
alguns atletas deixando de prati-
car esse esporte por conta de ati-
vidades escolares. As escolas têm 
feito atividades pedagógicas além 
daquelas normais do seu turno de 
trabalho, estão aparecendo aulas 
e trabalhos que têm dificultado 
os treinos dos atletas. Então, so-
bra pouco tempo para os atletas 
treinarem em outros horários ou 
um tempo maior e isso tem difi-
cultado bastante a motivação dos 
atletas a treinarem. 

Alguns atletas ou um grupo 
de atletas, que são mais habilido-
sos, a gente consegue ainda fazê-
-los treinar três vezes por semana 
pela manhã, de 4h45 até 6h15, e 
pela tarde, às 16h, fazemos o trei-
no principal. Outros horários, se a 
gente quiser, passa a ter proble-
ma. Tem aluno que está deixando 
de treinar por conta de prova, de 
teste, de trabalho, que as escolas 
estão implementando nos seus 
cursos.

Qual é o atual quadro da 
Vila Olímpica Ronaldo Marinho?

Após uma avaliação feita no 
espaço físico da Vila Olímpica, foi 
determinada uma reforma pelo 
Governo do Estado, através da 
Suplan. Nós já recebemos várias 
visitas do superintendente da 
Suplan, Ricardo Barbosa, que foi 
ver quais são as prioridades para 
começar o serviço na Vila Olím-
pica. A prioridade hoje da Vila 
Olímpica seria essa parte física, 
que é preciso ser feita.

Há muitas décadas não há 
uma intervenção lá e a população 
vai crescendo, ficando mais exi-
gente e cobrando. O atual quadro 
da Vila Olímpica é o seguinte: nós 
estamos funcionando bem, com 
muitos alunos, mas é preciso ter 
essa intervenção no aspecto físico.

Como está a reforma anun-
ciada pelo Governo do Estado?

Nós tivemos uma informa-
ção extraoficial, não é oficial, que 
acreditamos que nesses próxi-
mos 50 a 60 dias deverá come-
çar um processo licitatório para 
começar realmente a fazer um 
serviço tão esperado pela po-
pulação, que são os serviços de 
recuperação e implantação de 
novos equipamentos dentro da-
quela instituição que tem seis 
mil metros quadrados.

A Vila Olímpica é um órgão 
muito importante, é um pulmão 
da saúde aqui de João Pessoa, e 
nós temos certeza que o Gover-
no tem olhado isso com muito 
carinho. O Governo tem prestado 
atenção a essa questão e nós te-
mos certeza que essa reforma vai 
acontecer a partir desse ano.

De que forma a Vila Olímpi-
ca vai ser beneficiada com es-
sas reformas?

Vai melhorar primeiro um 
aspecto muito importante que é 
o da autoestima dos professores e 
funcionários que estão lá há mui-
tos anos, a grande maioria tem de 
20 a 25 anos de serviço prestado 
ali naquele equipamento. Então 

com certeza a primeira melhora 
vai ser a melhora interna, lá de 
dentro do coração, que é a auto-
estima desses trabalhadores. 

A segunda melhora é na qua-
lidade dos equipamentos. Nós 
vamos ter equipamentos novos e 
reformados, que com certeza pos-
sibilitarão uma estada com mais 
conforto, com mais segurança, 
com mais prazer e, também, um 
aumento substancial de matrícu-
las na Vila Olímpica. 

Hoje, nós fechamos o primei-
ro semestre com 3.840 alunos 
matriculados. Ora, se acontecer 
reforma ali dentro, a gente tem 
certeza que esse quantitativo de-
verá no mínimo dobrar, porque 
nós temos condições de oferecer 
muito mais horários e muito mais 
opções para a população de João 
Pessoa.

Qual é a importância da 
Vila Olímpica para a comunidade 
pessoense?

A Vila Olímpica tem três pila-
res de sustentação. Temos o pilar 
escolar, aquele do aprendizado de 
uma prática esportiva, que aten-
de prioritariamente aluno de ida-
de escolar nos turnos da manhã 
e tarde. Nós temos também uma 
atividade importantíssima, que é 
a atividade que nós atendemos a 
comunidade, e aí é aberto para os 
adultos. São várias atividades que 
nós oferecemos. E tem a parte de 
competição, que hoje funciona 
em 15 esportes. 

A maioria dos atletas dessa 
última categoria participam de 
campeonatos regionais e nacio-
nais, representando uma institui-
ção ou o Estado da Paraíba. En-
tão, nós temos esses três pilares 
de sustentação na Vila Olímpica, 
à parte de aprendizado no es-
porte, à parte da atividade física 
e esportiva para a comunidade e 
à parte de competição dos treina-
mentos de equipes.

Como funciona a inscrição 
dos interessados nas modalida-
des oferecidas pela Vila Olímpica?

Aprendizado
aliado à prática esportiva

“O aluno de 
escola pública 
não paga taxa 
nenhuma, 
porque é um 
equipamento 
público”
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Ação social, palestra e arte

O Hospital Estadual de Emergência e 
Trauma Senador Humberto Lucena e a Cruz 
Vermelha Brasileira realizam ação social, hoje, 
dentro do programa “Saúde sem Fronteiras”. 
O evento acontece a partir das 8h, no Lar da 
Providência Carneiro da Cunha, na Av. Santa 
Catarina, no Bairro dos Estados, em João 
Pessoa. 

A ação interna vai reunir médicos, 
técnicos de enfermagem e de laboratório, 
enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas e 
voluntários. Serão disponibilizados exames de 
glicemia, aferição de pressão arterial, avaliação 
nutricional, atividades recreativas para os 
idosos da Instituição, cabeleireiros e emissão 
de documentos disponibilizados pela Casa da 
Cidadania.

Segundo o coordenador do Núcleo de 
Estágio, Capacitação e Eventos (Nece), Carlos 
Jayves, o evento pretende beneficiar os anciões 
que moram no abrigo. “São mais de 100 idosos 
no Lar da Providência, por isso pensamos em 
realizar essa ação dentro do abrigo, já que eles 
não vão precisar sair das suas acomodações 
para terem acesso aos serviços de saúde e de 
cidadania”, explica.

De acordo com o diretor de Assistência 
Médica, Edvan Benevides, o programa “Saúde 
sem Fronteiras” já beneficiou inúmeras pessoas 
carentes. “Fico muito feliz em saber que várias 
pessoas foram alcançadas com esse projeto. 
Por meio dos nossos voluntários, conseguimos 
mobilizar e ajudar a população paraibana”, 
destaca.

Ação com os idosos

Um grupo de cinco jornalistas e 25 agentes 
de viagens vindos da Argentina desembarca 
na Paraíba, entre os dias 20 e 25 de setembro, 
para conhecer as belezas naturais do destino. O 
encontro organizado pela operadora All Seasons 
tem o apoio da Empresa Paraibana de Turismo 
(PBTur), Luck Receptivo, Hotel Tropical Tambaú 
entre outros. 

O fantour passa pela Capital paraibana e 
regiões vizinhas. No Tropical Tambaú, o grupo será 
recepcionado pela gerente geral Fernando Souza. 
Para o executivo, “é sempre um enorme prazer 
receber grupos como este que, certamente, irão 
repercutir para o mundo as belezas paradisíacas 
e a hospitalidade do povo paraibano”. Mais 
informações: www.tropicalhotel.com.br.

Sobre a Tropical Hotels & Resorts Brasil - 
Com mais de 50 anos de trajetória, a Tropical Hotels 
& Resorts Brasil é uma das redes de hotéis mais 
conhecidas do país. 

A empresa oferece mais de 840 acomodações 
de qualidade através de três empreendimentos com 
localização privilegiada: o resort ecológico de luxo 
Tropical Manaus (AM) e as unidades hoteleiras, Tropical 
Tambaú (João Pessoa - PB) e Tropical Oceano Praia 
(Porto Seguro - BA). A Tropical Hotels & Resorts Brasil 
segue ao pé da letra sua missão de oferecer aos clientes 
experiências únicas e extraordinárias criadas com o 
jeito Tropical de acolher e servir. Mais informações: 
www.tropicalhotel.com.br. Acompanhe as novidades 
da Tropical nas redes sociais: Twitter: @tropicalhotels 
/ Facebook: Tropical Hotels & Resorts

Visita internacional

O hospital de Trauma e a Cruz Vermelha realizam ação com 
os idosos do Lar da Providência, hoje. A API e o NAE pro-
movem palestra sobre “Ética e Política”. A artista plástica 
Cristina Strapação lança catálogo de pinturas nesta sexta. 

A artista plástica Cristina Strapação 
lança nesta sexta-feira, 27,  às18h30, no salão 
panorâmico da Estação Cabo Branco– Ciência, 
Cultura e Artes, no Altiplano, seu catálogo de 
pinturas Entre o Céu e o Mar, editado pelo 
Fundo Municipal de Cultura da cidade de João 
Pessoa.

O catálogo intitulado “Entre o Céu e o Mar” 
mostram suas telas em óleo sobre tela, que 
nasceram de suas caminhadas à beira-mar das 
praias do litoral da cidade de João Pessoa.

“Antes de se deixar tomar pela figuração 
hiperrealista, Cristina manteve namoro explícito 
com o surrealismo, embora também, nesse 
estilo, o mar marcasse presença. Não deixou 
totalmente o surrealismo, só que hoje, isso não 
está tão evidente. Está mais contemplativa em 
relação à própria natureza”, disse o jornalista 
William Costa, que escreve em um dos textos do 
catálogo.

No catálogo estão 48 páginas de pura 

beleza e olhar apurado, com imagens de suas 
telas impressas em papel couche fosco. A 
impressão ficou por conta da Gráfica Santa 
Marta e o projeto gráfico composto pelo 
publicitário Chicó Moura. As fotografias são de 
autoria de Cristina Strapação, Almir Xavier e 
Antônio David.

Neste dia, em especial, Cristina Strapação 
vai expor oito telas para ambientar o local 
do lançamento. “Isso não significa que elas 
ficaram expostas por um longo período aqui 
na Estação, pois estou programando uma 
exposição bem montada e elaborada com 
as imagens do catálogo”, esclareceu Cristina 
Strapação.

O artista plástico, Bené Fonteles, que 
também escreve no texto do catálogo, diz que 
Cristina libertou-se da figuração explícita e que 
agora as paisagens se minimalizam e chegam à 
praia o essencial. “São quase hai-kais”, comenta 
Fonteles.

catálogo de pinturas

Fotos: Arquivo

A Associação Paraibana de Imprensa (API) e o Núcleo 
de Apoio aos Estagiários dos Advogados do Brasil – Seccional 
Paraíba (NAE/ OAB-PB) vão promover hoje um jantar-
palestra, que terá como tema principal “Ética e política 
brasileira”.

A palestra será ministrada pelo professor João Mauricio 
Adeodato, da Universidade Estadual de Pernambuco (UEPE); 
coordenador geral dos Cursos de Direito da Faculdade 
Maurício de Nassau, Doutor e Livre Docente pela USP e do 
Consultor Jurídico Agassiz de Almeida Filho, Mestre em 
Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra; 
Doutorando em Direito Constitucional pela Universidade 
de Salamanca; professor titular de Direito Constitucional da 
UEPB.

O evento destina-se à imprensa, representantes da 

sociedade civil, autoridades públicas e será realizado na 
Churrascaria Sal e Brasa, às 20 horas. A presença deve ser 
confirmada pelo telefone 3241 4633. 

A presidente da API, Marcela Sitônio explicou que 
o jantar não é adesão, basta apenas que os convidados 
confirmem presença porque são apenas 100 vagas 
disponíveis, sendo que 35 já estão reservadas para 
alunos e professores dos Cursos de Direito e Jornalismo 
da Faculdade Maurício de Nassau, parceira da 
iniciativa. 

Ela comentou sobre a importância do tema, Ética na 
política. “Estamos em período de campanha eleitoral e nada 
mais oportuno do que discutir a ética e cobrar dos candidatos 
uma postura coerente, de respeito aos princípios legais e 
constitucionais”, disse Marcela.

“Ética e política”
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Os espetáculos In Conserto e 1, 2, 3, Conto Outra Vez 
abrem hoje à noite a programação do Projeto Vértice 

Colóquio sobre Celso 
Furtado será realizado
em Campina

Quincas é uma das 
atrações do Festival 
de Inverno
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EVENTO TEATRO

invadem João Pessoa

Teatro 
e Circo 

SerVIçO
Espetáculos 
  
25/07 Hoje
Atração: espetáculo de circo 1,2,3 Conto Outra Vez (Trupe de Teatro e Circo Pirulito – João 
Pessoa-PB) 
Local: Theatro Santa roza 
Horário: 20h 
  
Atração: espetáculo de teatro e circo In Conserto (Teatro Anônimo-rJ) 
Local: Teatro de Arena do espaço Cultural José Lins do rego 
Horário: 20h 
  
26/07 (quinta-feira) 
Atração: espetáculo de teatro e circo In Conserto (Teatro Anônimo –rJ) 
Local: Teatro de Arena do espaço Cultural José Lins do rego 
Horário: 20h 
  
28/07 (sábado) 
Atração: espetáculo de teatro Limpe todo o sangue antes que manche o carpete (Cia. dos 
Inquietos-SP) 
Local: Theatro Santa roza 
Horário: 20H 
  
29/07 (domingo) 
Atração: espetáculo de teatro Limpe todo o sangue antes que manche o carpete (Cia. dos 
Inquietos-SP) 
Local: Theatro Santa roza 
Horário: 20h 
  
Oficina 
Tema: Oficina de Clown, com o Teatro Anônimo (rJ) 
Período: Até amanhã 
Local: Teatro de Arena do espaço Cultural José Lins do rego 
Horário: 9h às 12h

In Conserto é uma 
montagem do grupo 
carioca Teatro 
Anônimo e 1, 2, 3, 
Conto Outra Vez é 
uma peça da Trupe de 
Teatro e Circo Pirulito, 
de João Pessoa.

As duas primeiras atrações do 
Projeto Vértice de julho se apre-
sentam hoje, a partir das 20h. 
O público poderá assistir ao 
espetáculo de teatro e circo In 
Conserto, do grupo carioca Tea-
tro Anônimo, no Teatro de Arena 
do Espaço Cultural José Lins do 

Rego. No mesmo horário, mas no Theatro Santa 
Roza, a outra opção é 1,2,3 Conto Outra Vez, da 
Trupe de Teatro e Circo Pirulito, de João Pessoa. 

Na programação há ainda uma oficina 
gratuita, cujas aulas começaram ontem. As 
inscrições podem ser feitas pelo e-mail ver-
ticeteatrodancacirco@gmail.com. A realiza-
ção é da Fundação Cultural de João Pessoa 
(Funjope).

Em In Conserto, um trio de palhaços 
chega ao local para dar um concerto pú-
blico, mas muitas trapalhadas acontecem 
até que consigam executar suas peças. 
Personagens como o alto barítono Seu Flor 
e seu lerdíssimo discípulo Prego, além de 
Buscapé, se destacam na história. 

O Teatro de Anônimo, responsável pelo 
espetáculo, foi fundado em 1986 e se dedica 
à pesquisa técnica e artística no que define 
de teatro popular circense. O enfoque prin-
cipal é a arte da comicidade, nas técnicas de 
números aéreos e no universo teatral das 
festas populares.

O outro grupo a se apresentar nesta 
quarta é a Trupe de Teatro e Circo Pirulito. 
Ele apresenta a história de dois palhaços – 

Pirulito e Cocerinha – que vão em busca de 
emprego no circo. 

Prontamente, são recebidos pelo mestre 
de pista que lhes propõe um desafio. Coceri-
nha consegue se empregar. Já Pirulito, com 
suas malandragens e peripécias, tem muitas 
dificuldades. Por isso, ele apela para seus tru-
ques, piadas e gags para garantir emprego. 

Oficina com grupo carioca
Esta edição também terá espaço para 

uma oficina de clown ministrada pelo Teatro 
Anônimo (RJ). As aulas começaram ontem 
e prosseguem até amanhã, das 9h às 12h, 
no Teatro de Arena do Espaço Cultural José 
Lins do Rego. 

FOTO: Guto Zafalan/Divulgação
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Vivências

Dados inéditos da pesquisa Vigilância de Fatores de 
Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 
Telefônico (Vigitel 2011) do Ministério da Saúde reve-
lam que 4,7 % da população de João Pessoa, uma média 
de 34 mil pessoas tem diabetes. De acordo com o Censo 
2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a Capital paraibana tem 723.515 habitantes.

O Diabetes mellitus é uma doença metabólica 
caracterizada por um aumento anormal do açúcar e 
da ou glicose no sangue.  A glicose é a principal fonte 
de energia do organismo, porém, quando em exces-
so, pode trazer várias complicações à saúde e se não 
tratada adequadamente, podem ocorrer complicações 
como ataque cardíaco, derrame cerebral, cegueira, 
insuficiência renal, amputação do pé e lesões de difícil 
cicatrização.

Estima-se que no Brasil a diabetes afeta cerca 
de 12% da população (aproximadamente 22 milhões 
de pessoas e que a metade delas desconhecem que 
são portadoras da doença). De acordo com os dados 
do Ministério da Saúde, no Brasil a prevalência do 
diabetes subiu de 4,4% em 2006 para 5,6% em 2011 
somente em homens. Em João Pessoa, a prevalência 

da doença entre mulheres é maior (5,7%) do que em 
homens (3,5%). O diabetes atinge 21,6% dos idosos 
(maiores de 65 anos), índice bem maior do que entre 
a faixa etária de 18 a 24 anos (0,6%).

Segundo uma projeção internacional, com o au-
mento do sedentarismo, obesidade e excesso de peso 
e envelhecimento da população o número de pessoas 
com diabetes no mundo vai aumentar em mais de 
50%, passando de 380 milhões em 2025.

O diabetes tipo 1 ocorre em frequência menor em 
indivíduos negros e asiáticos e com frequência maior na 
população branca.  A Diabetes Mellitus ocorre em todo o 
mundo, mas é mais comum (especialmente a tipo II) nos 
países mais desenvolvidos. A diabetes está na lista das 
5 doenças de maior índice de morte no mundo, e está 
chegando cada vez mais perto do topo da lista.

Segundo levantamento do Ministério da Saúde, o 
número de internações por diabetes no Sistema Único 
de Saúde (SUS) aumentou em 10% entre 2008 e 2011, 
passando de 131.734 hospitalizações para 145.869. Em 
2009, o Sistema de Informações sobre Mortalidade do 
Ministério da Saúde notificou 52.104 mortes por diabetes 
no país. Em 2010, este número subiu para 54.452.

Voltou ao Mundo Espiritual 
no dia 9 de julho, aos 91 anos, o 
cardeal Dom Eugênio de Araújo 
Sales, arcebispo emérito do Rio de 
Janeiro. 

Dom Eugênio 
foi um ardoroso 
defensor da Vida. 
No artigo de sua 
autoria “Um mundo 
de contrastes”, pu-
blicado pelo “Jornal 
da LBV”, em agosto 
de 1989, fez-se ou-
vir seu brado, que 
continua ressoan-
do: “Os cristãos 
são convocados à 
defesa dos direitos 
humanos, especial-
mente dos mais 
desprotegidos, como a criança an-
tes de vir à luz. A firmeza de atitu-
des contra o crime do aborto será 

uma valorização da Vida em nosso 
país. As consequências desse es-
forço vão além do nascituro, pois 
fortalecem o respeito à dignidade 
humana em nosso Brasil”. 

A LBV registra 
justa homenagem a 
essa destacada figura 
religiosa do país.

Humanismo judaico
Recebi, com sa-

tisfação, um exemplar 
de “Humanismo Judai-
co na Literatura, na 
História e na Ciência”. 
A sinopse da obra nos 
fala da ética judaica, 
seguida por grandes 
figuras da História, 
uma ética comum a 

todos os seres humanos de bem: 
“É a prática de um comporta-
mento interpessoal que conduz 

ao respeito mútuo, à convivência 
fraternal, à correspondência entre 
direitos e responsabilidades, à 
elevação conjunta do nível moral, 
à garantia dos direitos dos fracos e 
das minorias (...)”. 

Aos ilustres escritores — 
professor Arnaldo Niskier, jorna-
lista Osias Wurman, padre Jesus 
Hortal, professor Alberto Alfredo 
Tolmasquim e Dr. Marcelo Itagiba, 
meu agradecimento pelas cordiais 
dedicatórias com que me honra-
ram. 

Nobre casal budista
Tenho o prazer de saudar 

aqui um nobre casal, os meus 
amigos monges budistas Yvonete 
e Ricardo Mário Gonçalves, de 
São Paulo. Dona Yvonete, no dia 
14 de julho, completou mais um 
aniversário. Nossos parabéns a 
ela.

Poeta e ficcionista - diariodeborgo@gmail.com

O deserto 
de todos nós

Há quem diga que a vida foi feita para termi-
nar num livro. E há livros que, para o amante da 
leitura, podem resumir, na expressão mais feliz, 
aquele trecho que, sem tirar nem por, diz tanto 
em poucas linhas. E isto eu posso dizer. Que ao 
menos um romance me diga, e basta.

Era uma obra comprada em sebo, meio 
gasta nas boras, capa dura. O autor, Dino Buz-
zati, autor do soberbo O Deserto dos Tártaros, 
frequentemente comparado a Kakfa e Edgar 
Allan Poe. Aborda as contradições da existên-
cia, firmando a tese de que não se pode chegar 
a uma conclusão. Emblemática, sua obra-prima 
trata “daquilo que poderia ter sido e não foi”: a 
história de um oficial instalado numa fortaleza 
de fronfeira a espera de um inimigo que nunca 
chega ou talvez nem exista.

É desse romance o trecho que por sua sim-
plicidade, condensa a visão nostálgica da vida: 
“Até então ele passara pela despreocupada 
idade da primeira juventude, uma estrada que 
na meninice parece infinita, onde os anos escoam 
lentos e com passo leve, tanto que ninguém 
nota a sua passagem. Caminha-se placidamente, 
olhando com curiosidade ao redor, não há neces-
sidade de se apressar, ninguém empurra por trás 
e ninguém espera, também os companheiros 
procedem sem preocupações, detendo-se fre-
quentemente para brincar. Das casas, a porta, a 
gente grande cumprimenta-se benigna e aponta 
para o horizonte com sorrisos de cumplicidade; 
assim o coração começa a bater por heróicos e 
suaves desejos, saboreia-se a véspera das coisas 
maravilhosas que aguardam mais adiante; ainda 
não se veem, não, mas é certo, absolutamente 
certo, que um dia chegaremos a elas.

(...) Mas a uma certa altura, quase instin-
tivamente, vira-se para trás e vê-se que uma 
porta foi trancada às nossas custas, fechando 
o caminho de volta. Então sente-se que algu-
ma coisa mudou, o sol não parece mais imóvel, 
desloca-se rápido, infelizmente, não dá tempo 
de olhá-lo, pois já se precipita nos confins do 
horizonte, percebe-se que as nuvens não estão 
mais estagnadas nos golfos azuis do céu, fogem, 
amontoando-se umas sobre as outras, tamanha é 
sua afoiteza; compreende-se que o tempo passa 
e que a estrada, um dia, deverá inevitavelmente 
acabar.”

Repousa neste binômio contenção/expan-
são a mola mestra desse relato militar onde a 
vida é reestruturada em troca de guardas, re-
gras, rotina, disciplina e punição. Drogo ecoa o 
verso bandeiriano “a vida que poderia ter sido 
e não foi” em cada linha de sua trajetória, e 
esse tom é muitas vezes ampliado pela opres-
são da paisagem, da fortaleza, da série de mo-
vimentos automáticos que registra uma vida 
espartana. De outra forma, o deserto também 
opera uma personificação muda, de algo que 
está ali e que, por suas próprias qualidades 
(ou defeitos) também incide sobre as vidas e o 
destino de cada personagem. O deserto, então, 
é o mais alegórico leitmotiv que engendrou 
tão perfeito romance. Drogo tem a dimensão 
trágica neste paradoxo: uma contenção ago-
niada.

Um grande romance de uma vida – e  no 
que ela tem de frugalidade. Viver também é não 
escolher, mas ir para uma direção inevitável. A 
existência de Drogo, o personagem que tem esta 
constação acima citada, foi uma espera que em si 
só  encerrou-se no sentido (ou falta de) de uma 
vida. Não poderia ser mais cabal, mas através da 
arte de um excelente romancista, mais tocante e 
eterno.

André  
Ricardo AguiarO Diabetes na Paraíba

Um defensor da Vida

O arcebispo 
emérito do Rio 
de Janeiro, Dom 
Eugenio Sales, 
que morreu no 
início do mês, 
foi um ardoroso 
defensor 
da Vida

Crônica

Rogério Almeida Presidente da Abrajet-PB - rogerioalmeidaturismo@yahoo.com.brbr

José de Paiva Netto Jornalista, radialista e escritor - paivanetto@lbv.org.br
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UBE-PB celebra Dia Nacional do Escritor 
com homenagem a Ronaldo Cunha Lima

Em cartaz

Evento
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O Espetacular 
Homem 
Aranha

Andrew Garfield como o super-herói O Espetacular Homem Aranha

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 

Hoje – 25 de julho – é 
o Dia Nacional do Escri-
tor. No intuito de celebrar 
a data, a União Brasileira 
de Escritores da Paraíba 
(UBE-PB) realizará a par-
tir das 17h, na sede pro-
visória da entidade, ins-
talada no Centro Cultural 
Joacil de Britto Pereira, na 
Praça Dom Adauto, nº 13, 
no Centro de João Pessoa, 
Sessão Especial em home-
nagem ao poeta Ronaldo 
da Cunha Lima, falecido 
no dia 7 deste mês, aos 76 
anos de idade, por sua im-
portância no campo cultu-
ral da Paraíba. 

O presidente da União 
Brasileira de Escritores da 
Paraíba, Ricardo Bezerra, 
informou que cada sec-
cional da UBE espalhada 
pelo país comemorará o 
Dia Nacional do Escritor 
com programação especí-
fica. Ele mesmo sugeriu, 
durante a última reunião 
realizada na instituição, 
direcionar como único 
foco da Sessão Especial o 
tributo ao poeta Ronaldo 
Cunha Lima, por consi-
derá-lo como “grande ex-
pressão” da literatura. 

A Sessão Especial será 
aberta com a leitura do re-
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A história de Peter 
Parker, estudante rejei-
tado por seus colegas 
e abandonado por seus 
pais, ainda criança, mas 
criado pelo Tio Ben. 
O adolescente tenta 
entender quem é, en-
quanto começa a viver a 
primeira paixão.

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.

gistro das mensagens rece-
bidas pela União Brasileira 
de Escritores da Paraíba 
das outras UBEs, em felici-
tação pelo tema escolhido. 
O poeta Ronaldo Cunha 
Lima não era associado da 
instituição e isso, de acor-
do com o presidente Ricar-
do Bezerra, demonstra que 
a entidade também presta 
tributo a quem não é sócio, 
a exemplo da homenagem 
feita ao escritor Ascendino 
Leite. 

“A homenagem será 
curta, simples e sincera”, 
garantiu Ricardo Bezer-
ra. Depois da leitura das 
mensagens, as escritoras 
Neide Medeiros e Ana 
Isabel de Souza Andrade 
darão seus depoimentos e 
proferirão palestra sobre 
a entrevista “Conversan-
do sobre Augusto dos An-
jos”, que realizaram com 
o poeta Ronaldo Cunha 
Lima. 

Na sequência, o poeta 

Sebastião Aires declama-
rá seu poema intitulado 
‘Indulgência’, que estará 
sendo oferecido a Ronal-
do Cunha Lima. Ricardo 
Bezerra disse que Ronal-
do apreciava o trabalho 
de Sebastião, de quem era 
amigo. 

Origem
O Dia Nacional do Es-

critor (25 de julho) foi 
criado por Decreto Gover-
namental em 1960, após 
o sucesso do I Festival do 
Escritor Brasileiro, orga-
nizado naquele ano pela 
União Brasileira de Es-
critores, por iniciativa do 
presidente e vice da en-
tidade, respectivamente 
João Peregrino Júnior e 
Jorge Amado. 

Já a fundação da União 
Brasileira de Escritores da 
Paraíba ocorreu em 1961, 
cuja primeira diretoria foi 
assim constituída: Otací-
lio Dantas Cartaxo, pre-
sidente; José Leal Ramos, 
vice-presidente; Wilson 
Madruga, 2º vice-presi-
dente; Reinaldo de Olivei-
ra, 1º secretário; Humber-
to Nóbrega, 2º secretário, 
e Deusdedith Leitão, te-
soureiro. A reestruturação 
da entidade ocorreu em 
18 de agosto de 2006, sob 
a liderança de Joacil de 
Brito Pereira.

UEPB inscreve para Oficina de Artes

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) está ofere-
cendo oficinas de iniciação as artes em diversas modalidades 
para os campinenses. As inscrições são gratuitas e podem ser 
realizadas através do site da instituição, até o dia 3 de agosto. 
As aulas terão início no dia 6, de segunda a sexta-feira, nas 
salas de aula do Centro de Arte e Cultura (CAC). Algumas 
das oficinas disponíveis são, iniciação ao teatro, iniciação ao 
desenho e à pintura, jogos teatrais para atores e nãoatores, 
técnica vocal, percussão regional. Para se inscrever, além do 
site, é possível garantir a vaga comparecendo ao CAC, próximo 
ao Terminal de Integração de ônibus da cidade, das 8h às 12h. 
O estudante deverá estar portando de cópias do documento 
de identidade e do comprovante da matrícula. As vagas serão 
destinadas, preferencialmente, a comunidade acadêmica, mas 
as oportunidades podem ser ampliadas à população em geral. 
Mais informações através do telefone (83) 3310-9734.

“Se vira nos 30”

Li no jornal Meio & Mensagem, a mais importante publicação 
de comunicação e marketing do Brasil, uma notícia superatualizada 
sobre a movimentação das grandes agências de publicidade em tor-
no das redes sociais. A grande discussão do momento é a gestão de 
marcas: o que fazer, como fazer e quem fazer são as perguntas recor-
rentes nesse novo universo da comunicação.     

O nosso país vive um “momento vigoroso” nas redes sociais, 
ressalta o jornal, em função da adesão em massa dos brasileiros. A 
grande presença do público consumidor nas redes forçou a entrada 
dos anunciantes nesse ambiente e, consequentemente, a especializa-
ção dos profissionais que trabalham nessa plataforma. E para mos-
trar resultado, as agências estão tendo que se adaptar a esta deman-
da – caso não queiram perder essa fatia do mercado.

Em recente pesquisa da empresa de relações públicas Burson
-Marsteller, que analisou o uso das mídias sociais pelas cem maiores 
companhias globais listadas pela Fortune, 87% delas já aderiram a 
essa nova onda: principalmente, ao Twitter, ao Facebokk e ao You-
Tube. O Twitter se destacou como a plataforma mais popular, sendo 
utilizado por 82% das empresas analisadas. 

No Brasil, a presença dessas marcas nas redes sociais é forte: 88 
das subsidiárias das cem maiores companhias listadas pela Fortune 
estão em ao menos uma rede. E a consequência disso é o acirramen-
to da disputa das agências de publicidade, que não querem perder 
essa conta. Nem perder o bonde da história, claro. As agências de 
publicidade tradicional perceberam que é necessário ser também 
digital, para no futuro próximo não ficarem para trás.   

A popularização das redes sociais criou um novo e gigante ca-
nal de comunicação entre as marcas e os consumidores. E para se 
comunicar com eficiência e obter resultados concretos, só existe um 
caminho: aprender a usar bem essa ferramenta. Na publicidade tra-
dicional, 30 segundos no intervalo do Jornal Nacional ou da novela 
das 9 podem até resolver o problema do anunciante. Mas isso só não 
basta. Hoje, é preciso se virar nos 30. Está presente em quase todos 
os lugares, se quiser ser percebido. 

“Nós, agências, digitais ou não, grandes ou pequenas, precisa-
mos colocar nossos clientes onde está a audiência”, opinou Gustavo 
Burnier, diretor de operações digitais da AlmapBBDO. Ele está cober-
to de razão. Afinal, a audiência hoje é cada vez mais espalhada. São di-
versas mídias existentes e diversos perfis de audiência. Muita gente 
trocou a TV pela internet, por exemplo. Mas muita gente está na TV e 
na internet ao mesmo tempo. 

E para alcançar esse público cada vez mais complexo, a receita 
não precisa ser digital. É antiga mesmo, tradicional. Chama-se com-
petência.   

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

Foto: Divulgação

As inscrições para a 
Mostra Brecht no Cinema 
estão abertas. As exibi-
ções apresentam filmes 
adaptados de peças do 
aclamado dramaturgo ale-
mão Bertolt Brecht, uma 
biografia e até mesmo um 
filme dirigido pelo próprio 
Brecht, “Os Mistérios de 
Uma Barbeira”. A mostra 
acontece Sesc Centro João 
Pessoa, entre os dias 06, 
07, 08, 09 e 10 de agosto, 
com exibições seguidas 
de debates com os críticos 
especializados Judilson 
Dias, coordenador da Bie-
nal Nacional de Teatro, e 
do crítico Renato Felix. Os 
debates serão realizados 
às 19h. A entrada é franca 
também às 12h e 17h. 

Sesc inscreve para 
Mostra Brecht no 
Cinema

O jornalista Ricardo 
Anísio faz uma sessão de 
autógrafos da segunda 
edição do livro MPB de A a 
Z no dia 7 de agosto, às 19h, 
no Terraço Brasil, em Cabo 
Branco. O livro é uma com-
pilação com um histórico dos 
principais artistas da MPB. Na 
ocasião o jornalista também 
disponibiliza sua obra mais 
recente, Forró de Cabo a Rabo, 
nos moldes de MPB de A a 
Z, porém dedicado à cultura 
nordestina. O pesquisador 
da música popular brasileira 
tem o suporte de artistas 
consagrados como Geraldo 
Azevedo, Vital Farias, Xan-
gai, Jessier Quirino, Marce-
lo Melo (Quinteto Violado), 
Maciel Melo e Geraldo 
Vandré.

Ricardo Anísio 
relança o livro 
MPB de A a Z

Mídias em destaque

Drops & notas

Foto: Divulgação

Ricardo Bezerra diz que a homenagem será simples e sincera

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com
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Teatro

O I Colóquio Celso Furtado de 
Cultura e Desenvolvimento aconte-
ce amanhã, das 9h às 18h, no audi-
tório do Sesc, em Campina Grande, 
sob o tema Cultura, Criatividade e 
Inclusão Social, visando o debate 
do projeto nacional de desenvolvi-
mento baseado na centralidade da 
cultura, segundo a obra do econo-
mista paraibano Celso Furtado.

Público alvo do colóquio são 
gestores públicos e privados, pes-
quisadores, professores, estudantes, 
jornalistas, artistas, produtores cultu-
rais, e o público em geral interessado 
no tema. A entrada é franca.

A abertura dos trabalhos vai 
ser composta, 9h30, pela secretária 

da Economia Criativa, Cláudia Lei-
tão, o curador César Bolaño, o rei-
tor da UFPB, Rômulo Soares Polari, 
o secretário de Cultura da Paraíba, 
Francisco César Gonçalves (Chico 
César), Rosa Furtado representando 
o Centro Internacional Celso Fur-
tado, e o diretor superintendente 
do Instituto Itaú Cultural, Eduardo 
Saron.

Em seguida, acontecem as 
saudações do Centro Internacional 
Celso Furtado, por Rosa Furtado, 
seguidas das palestras a serem pro-
feridas por autoridades acadêmicas 
nacionais, professores e doutores 
de universidades do Rio de Janeiro 
e da Bahia.

Signos do Nordeste em cena
Romeu e Julieta – O Encontro de Shakespeare e a Cultura Popular 
e Quincas são as atrações de hoje do Festival de Inverno
Xico Nóbrega
xnobrega1@gmail.com

O figurino da peça é de Dielan Viana, com 
adereços lembrando o encarnado e os tons 
anis dos pastoris populares, harmonizando os 
elementos nordestinos aos de Shakespeare, a 
direção de Mário Jorge Maninho e Diego Mes-
quita, e adaptação do escritor Victor Augusto.

Quincas
O grupo Os Fodidários, da cidade de 

João Pessoa, apresenta o espetáculo Quin-
cas, às, 21h, no Teatro Severino Cabral. Os 
ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 
(estudante).

O espetáculo Quincas, baseado na obra 
de Jorge Amado intitulada A Morte e a Morte 
de Quincas Berro D´água, é, segundo o diretor 
Daniel Porpino, uma livre adaptação da obra 
do famoso romancista baiano que conta a 
saga do homem que abandonou a vida bur-
guesa e ingressou no mundo dos desvalidos 
da cidade baixa, bêbados, jogadores e prosti-
tutas, recontada por seus quatro amigos de 
copo e de aventuras, de nomes Pé-de-Vento, 
Pastinha, Curió e Cabo Martim.

Compõem o elenco de peça Quincas, 
Ana Marinho, Dudha Moreira, Odécio An-
tônio e Thardelly Lima. A adaptação do 
texto do espetáculo é do próprio diretor 
Daniel Porpino.

FOTO: Rafael Passos

Quincas, montagem do 
grupo Osfodidário, 
é baseada na obra de 
Jorge Amado

O grupo Garajar, de Fortaleza, apresenta O Encontro de Shakespeare com a Cultura Popular

O evento tem por objetivo ampliar o debate sobre o desenvolvimento segundo a obra de Celso Furtado

A programação do 37º Festi-
val de Inverno de Campina 
Grande exibe hoje, às, 16h, 
na Praça da Bandeira, o es-
petáculo de teatro Romeu 
e Julieta – O Encontro de 
Shakespeare e a Cultura Po-
pular, ao som de tambores, 

com lutas de espadas, maracatu, música e 
reisado. A peça é apresentada pelo cearense 
grupo Garajar, de Fortaleza.

A célebre tragédia de Shakespeare é 
recriada com signos da cultura nordestina, 
unindo o teatro clássico e os folguedos tra-
dicionais do folclore brasileiro num diálogo 
memorável do erudito e o popular, através 
da linguagem do folheto de cordel.

A mais conhecida história de amor de 
todos os tempos é ambientada em um terreiro 
de reisado, misturando personagens tradicio-
nais dos folguedos populares nordestinos do 
maracatu, bumba meu boi, pau de fita, palha-
ços, brincantes, e os famosos personagens da 
tragédia shakespeariana: Mateus e Catirinas 
com Romeu e Julieta, Montec, Carpólitos, Frei, 
Jaraguá, Príncipes, Guerreiros, Borrinhas. 

FOTOS: Divulgação
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Melhoria da educação 
contribui para queda da 
informalidade no trabalho
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Coleta do produto ainda é um desafio para o Brasil
Mariana Branco
Da Agência Brasil

O descarte de lixo pas-
sível de liberar substâncias 
tóxicas ainda é um problema 
para o país, apesar de já haver 
legislação regulamentando o 
assunto. De acordo com a Lei 
n°12.305/2010, que instituiu 
a Política Nacional de Resí-
duos Sólidos, os fabricantes, 
importadores e revendedo-
res de produtos que podem 
causar contaminação devem 
recolhê-los. Mas dois anos 
após a regra estar em vigor, os 
cidadãos dispõem de poucos 
locais adequados para jogar 
fora pilhas e baterias; pneus; 
lâmpadas fluorescentes e em-
balagens de óleo lubrificante 
e de agrotóxicos.

A lei recomenda que haja 
acordos setoriais e termos de 
compromisso entre empresá-
rios e o poder público para im-
plantar o sistema de devolução 
ao fabricante no país, prática 
conhecida como logística re-
versa. O primeiro passo nesse 
sentido foi dado apenas no final 
do ano passado. Em novembro 
de 2011, o Ministério do Meio 
Ambiente publicou edital de 
chamamento para propos-
tas referentes ao descarte de 
embalagens de óleo. No início 
deste mês, o órgão lançou mais 
dois editais: um diz respeito a 
lâmpadas fluorescentes e o ou-
tro a embalagens em geral. No 
caso das embalagens de óleo, 
as sugestões continuam sendo 
debatidas. Quanto aos outros 
dois editais, segue o prazo de 
120 dias para que entidades 
representativas, fabricantes, 
importadores, comerciantes e 
distribuidores enviem propos-
tas à pasta.

Enquanto não há um sis-

tema estruturado para desti-
nação de resíduos perigosos, 
os consumidores continuam 
fazendo o descarte junto com o 
lixo comum ou são obrigados a 
recorrer a iniciativas pontuais 
de organizações não governa-
mentais (ONGs) e empresas 
para fazer a coisa certa.

“Alguns pontos comer-
ciais se preocupam em fazer 
pequenos ecopontos para re-
ceber pilhas e baterias, mas é 
muito diminuto”, avalia João 
Gianesi Netto, vice-presiden-
te da Associação Brasileira de 

Resíduos Sólidos e Limpeza 
Pública (ABLP). De acordo 
com Netto, houve um movi-
mento da própria indústria no 
sentido de fazer o recolhimen-
to antes de haver legislação 
específica, pois a maior parte 
dos produtos é reaproveitável 
e tem valor agregado. Mas, na 
opinião dele, a informação so-
bre como realizar a devolução 
não é satisfatoriamente repas-
sada às pessoas. “Eu não estou 
vendo que estejam procuran-
do instruir o cidadão”, avalia.

A pesquisadora em meio 

ambiente Elaine Nolasco, pro-
fessora da Universidade de Bra-
sília (UnB), diz que as atitudes 
de logística reversa no Brasil 
são dispersas. “Está depen-
dendo de algumas localidades. 
Geralmente são ONGs e coo-
perativas que têm esse tipo de 
iniciativa. Em alguns casos há 
participação do poder público, 
como no projeto Cata-Treco, 
em Goiânia”, exemplifica ela, 
referindo-se a um programa da 
prefeitura daquela cidade em 
parceria com catadores de lixo.

O governo do Distrito Fede-

ral também instituiu um sistema 
para recolhimento de lixo com 
componentes perigosos. O Ser-
viço de Limpeza Urbana (SLU) 
disponibiliza 13 pontos para 
entrega de pilhas e baterias, 
espalhados por várias regiões 
administrativas do DF. A relação 
de endereços está disponível na 
página do órgão na internet.

Elaine Nolasco lembra 
que o risco trazido pelo des-
carte inadequado de pilhas, 
baterias e lâmpadas está re-
lacionado aos metais pesa-
dos presentes na composição 

desses produtos – desde lítio 
até mercúrio. “Pode haver con-
taminação do solo e do lençol 
freático”, diz.

A Lei n° 12.305 estabe-
lece, de forma genérica, que 
quem infringir as regras da 
Política Nacional de Resíduos 
Sólidos pode ser punido nos 
termos da Lei n° 9.605/1998, 
também conhecida como Lei 
de Crimes Ambientais. Assim, 
elas podem ser denunciadas 
às delegacias de meio ambien-
te das cidades ou ao Ministé-
rio Público.

A maior parte dos es-
tados e municípios brasi-
leiros ainda não elaborou 
seu plano de gestão de 
resíduos sólidos, apesar 
de o prazo para concluir o 
projeto – que deve indicar 
como será feito o manejo 
do lixo em cada localida-
de – estar próximo do fim. 
A partir de 2 de agosto, a 
cidade que não tiver o pla-
nejamento fica impedida 
de solicitar recursos fede-
rais para limpeza urba-
na. Segundo o Ministério 
do Meio Ambiente, até o 
momento houve apenas 
47 pedidos de verba para 
construção dos planos, 
entre solicitações de ad-
ministrações municipais e 
estaduais.

Como não é obrigató-
rio pedir auxílio da União 
para elaborar os planeja-
mentos, pode haver pro-
jetos em curso dos quais o 
ministério não tenha ciên-
cia. Mas a avaliação do ór-
gão é a de que o interesse 

pela criação dos planos de 
gestão é baixo, mesmo que 
se leve em conta estados 
e municípios atuando por 
conta própria. “O pesso-
al tinha outras demandas 
e foi deixando de lado. 
Agora o prazo está se es-
gotando e a maioria não 
elaborou (o projeto)”, diz 
Saburo Takahashi, gerente 
de projetos da Secretaria 
de Recursos Hídricos e Am-
biente Urbano do Ministé-
rio do Meio Ambiente.

As cidades e unidades 
da Federação tiveram dois 
anos para construir seus 
planos de manejo de resí-
duos, cuja criação está pre-
vista na Lei n° 12.305/2010, 
que instituiu a Política Na-
cional de Resíduos Sólidos. 
As consequências do pouco 
comprometimento com a 
exigência federal poderão 
ser sentidas cedo por esta-
dos e municípios. “De acor-
do com a legislação, até 
2014 devem ser eliminados 
todos os lixões do Brasil. 

Para isso, 
será preciso 
implantar 
aterros sa-
nitários, o 
que não se 
faz da noite 
para o dia. 
As cidades e 
estados que 
não tiverem 
plano de 
gestão não 
vão poder 
solicitar re-
cursos para 
fazer isso”, 
destaca Takahashi.

O representante do 
ministério reconhece, po-
rém, que a verba disponí-
vel para ajudar municípios 
e unidades da Federação a 
elaborar os planos é escas-
sa. No ano passado, houve 
destinação de R$ 42 mi-
lhões para essa finalidade, 
dos quais R$ 36 milhões fo-
ram usados. Este ano não 
foi disponibilizado dinhei-
ro, e o governo federal li-

mitou-se a 
liberar os R$ 
6 milhões 
que não ha-
viam sido 
executados 
em 2011.

Saburo 
Takahash i 
ressalta, no 
e n t a n t o , 
que o minis-
tério redigiu 
um manual 
de orienta-
ção para aju-
dar prefeitos 

e governadores na elabo-
ração do plano, disponível 
no site do órgão (www.
mma.gov.br). Além disso, 
a pasta firmou convênio 
com a e-Clay, instituição de 
educação a distância que 
pode treinar gratuitamen-
te gestores para a criação 
do plano de manejo. Inte-
ressados devem entrar em 
contato pelo telefone (11) 
5084 3079.

A pesquisadora em 

meio ambiente Elaine 
Nolasco, professora da 
Universidade de Brasília 
(UnB), considera positi-
va a capacitação a dis-
tância, mas acredita que 
para tornar a gestão de 
resíduos uma realidade é 
preciso mais divulgação 
desse instrumento, além 
da conscientização sobre 
a importância do mane-
jo do lixo. Elaine acredita 
que a dificuldade para in-
trodução de políticas de 
manejo – como reciclagem 
e criação de aterros sanitá-
rios – atinge sobretudo os 
municípios pequenos, com 
até 20 mil habitantes. “Fal-
tam recursos e contingen-
te técnico nas pequenas 
prefeituras”, destaca.

O vice-presidente da 
Associação Brasileira de 
Resíduos Sólidos e Lim-
peza Pública (ABLP), João 
Gianesi Netto, também 
avalia que faltou capaci-
tação e conscientização. 
“Alguns (não criaram o 

plano) por ignorância, 
outros por desconheci-
mento técnico. Em mui-
tos municípios de pe-
queno e médio porte, a 
destinação dos resíduos 
é gerenciada por pessoas 
que não têm a formação 
adequada. Além disso, há 
uma preocupação de que 
quando você começa a 
melhorar a questão am-
biental você aumenta os 
custos”, afirma.

O presidente da Con-
federação Nacional dos 
Municípios (CNM), Paulo 
Ziluldoski, reclama da fal-
ta de auxílio financeiro 
para que as prefeituras 
cumpram as determina-
ções da Lei n°12.305. Se-
gundo ele, são necessários 
R$ 70 bilhões para trans-
formar todos os lixões em 
aterro sanitário, até 2014. 
A estimativa da CNM é 
que mais de 50% das cida-
des brasileiras ainda não 
elaboraram os planos de 
gestão de resíduos. (MB)

Falta plano de gestão de resíduos sólidos

A população brasileira ainda dispõe de poucos locais adequados para jogar fora o lixo passível de liberar substâncias tóxicas, como pilhas e baterias, entre outros 

“Maioria dos 
municípios 
ainda não 
elaborou 
projeto que vai 
indicar como 
será feito o 
manejo do lixo”
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Endividamento das 
famílias aumenta

O percentual de famílias com 
dívidas chegou a 57,6% em julho, 
significando alta pelo segundo mês 
consecutivo, de acordo com a Pes-
quisa Nacional de Endividamento e 
Inadimplência do Consumidor (Peic) 
divulgada ontem pela Confede-
ração Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). Em junho, 
o percentual era 57,3%. Ainda assim, 
o número de famílias que relataram 
ter dívidas é menor em comparação 
a julho de 2011, quando 63,5% das 
famílias haviam declarado ter dívidas. 
A pesquisa considera como dívida 
cheque pré-datado, cartão de crédito, 
carnê de loja, empréstimo pessoal, 
prestação de carro e seguros.

A pesquisa mostra, no en-
tanto, que o percentual de famílias 
inadimplentes (com dívidas e contas 
em atraso) vem caindo desde o início 
do ano e recuou de 23,2%, em junho, 
para 21%, em julho. O percentual de 
famílias que declararam não ter con-
dições de pagar as contas ou dívidas 
atrasadas (no próximo mês e vão 
continuar inadimplentes) também 
caiu - de 7,5% para 7,3%.

Apesar da leve alta no número 
de endividados, a economista da CNC, 
Marianne Hanson, explicou que a pes-
quisa aponta tendência significativa 
de queda na inadimplência e de mel-
hora na percepção da capacidade de 
pagamento, com redução na propor-
ção de famílias sem condições de pa-
gar as contas em atraso.

“A parcela que se declarava 
muito endividada caiu muito no 
primeiro semestre. As famílias se 
endividaram um pouquinho, mas isso 
não se refletiu na inadimplência. O 
endividamento em si não é um prob-
lema, se os consumidores estiverem 
pagando as dívidas.”

Apesar das emissões para o 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), a Dívida 
Pública Federal (DPF) não deve ultra-
passar a barreira de R$ 2 trilhões em 
2012, disse ontem o coordenador-
geral de Operações da Dívida Pública, 
Fernando Garrido. Em junho, a DPF atin-
giu R$ 1,970 trilhão. O valor inclui tanto 
a dívida em títulos interna, atualmente 
em R$ 1,833 trilhão, como a dívida 
pública externa, de R$ 89,05 bilhões.

Segundo o Plano Anual de Fi-
nanciamento, documento do Tesouro 
Nacional com a estratégia para a ad-
ministração da dívida pública, a Dívida 
Pública Federal deve fechar o ano em 
um intervalo entre R$ 1,950 trilhão e 
R$ 2,050 trilhões. No mês passado, o 
estoque da DPF ficou pela primeira vez 
maior que o limite inferior da banda, 
mas Garrido avalia que são baixas as 
possibilidades de a dívida superar os 
R$ 2 trilhões.

Embora o Tesouro esteja autori-
zado a emitir mais R$ 35 bilhões para 
o BNDES, Garrido diz que existe uma 
concentração de R$ 140 bilhões de 
vencimentos neste mês, que fará a DPF 
recuar novamente para abaixo da faixa 
estabelecida pela banda. “O estoque 
(da Dívida Pública Federal) vai recuar 
em julho e voltar a subir nos meses 
seguintes. Vai encerrar o ano dentro da 
banda, mas não deve ficar acima de R$ 
2 trilhões”, declarou.

Por meio da dívida pública, o 
governo pega emprestados recursos 
dos investidores para honrar compro-
missos. Em troca, compromete-se a 
devolver os recursos com alguma cor-
reção, que pode ser definida com an-
tecedência, no caso dos títulos prefixa-
dos, ou seguir a variação da taxa Selic, 
da inflação ou do câmbio. Em 2004, a 
Dívida Pública Federal atingiu a barreira 
de R$ 1 trilhão.

Escolarização reduz informalidade
TRABALHO

Aumento do número de anos 
estudados resulta em mais 
emprego com carteira assinada

Limite da Dívida 
Pública Federal

A formação nem sem-
pre é de qualidade, mas 
o aumento do número de 
anos estudados tem contri-
buído de forma relevante 
para a geração de empre-
gos com carteira assinada. 
Pesquisa recente do Insti-
tuto Brasileiro de Econo-
mia (Ibre), da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), re-
vela que 60% da queda da 
informalidade entre 2002 
e 2009 decorrem da maior 
escolarização do brasileiro.

Com base em dados 
da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 
(Pnad), do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE), os pesquisadores 
dividiram a queda da infor-
malidade em dois compo-
nentes. O efeito composição 
está relacionado à formação 
educacional. O efeito nível 
mede os demais fatores, 
como crescimento da eco-
nomia, expansão do crédito 
e medidas de estímulo pelo 
governo. A predominância 
da educação surpreendeu os 
pesquisadores.

“Esse resultado nos 
causou perplexidade, e 
mostra, acima de tudo, que 
a educação está mudando 
diversos aspectos da eco-
nomia do país, inclusive a 
estrutura do mercado de 
trabalho”, diz Rodrigo Mou-
ra, que fez a pesquisa com o 
professor Fernando Holan-
da Barbosa Filho. O estudo 
considerou como trabalha-
dores informais apenas os 
empregados sem carteira 
assinada. Profissionais que 
trabalham por conta pró-
pria, como eletricistas e 
encanadores, foram enqua-
drados como trabalhadores 
formalizados.

Pelo critério dos pes-
quisadores, a taxa de infor-
malidade entre os traba-
lhadores caiu de 43,6% em 
2002 para 37,4% em 2009. 
No mesmo período, foram 
criados cerca de 9 milhões 
de empregos com carteira 
assinada em todo o país. 

Em todas as faixas educa-
cionais, a taxa de informa-
lidade caiu. Esse recuo está 
ligado ao efeito nível por-
que, para um mesmo nível 
de escolaridade, a econo-
mia criou mais empregos 
formais.

O efeito composição 
aparece ao comparar o tem-
po de estudo ao total da for-
ça de trabalho. De 2002 a 
2009, a parcela de trabalha-
dores sem o Ensino Médio 
completo caiu de 66% para 
53%. Nesse caso, o mero ga-
nho de anos de estudo im-
pulsiona significativamente 

a formalização, porque a 
proporção de trabalhadores 
informais é bem maior na 
população de menor esco-
laridade.

Com Ensino Médio 
completo, o vendedor Ro-
drigo Castro, 21 anos, tra-
balha em uma banca de 
produtos de informática na 
Feira dos Importados, em 
Brasília. Ele acredita que 
o estudo foi determinan-
te para conseguir emprego 
com carteira assinada. “A 
educação não me qualificou 
muito bem, mas ajudou”, 
diz. Antes do primeiro em-

prego formal, Rodrigo tra-
balhou por cerca de um ano 
e meio sem carteira assina-
da em uma lan house no in-
terior da Bahia.

Para Rodrigo Moura, 
coautor da pesquisa da FGV, 
depois de elevar o tempo de 
estudo da população, o pró-
ximo desafio do país será a 
melhoria da qualidade do 
ensino. “O Brasil hoje tem 
maior proporção de traba-
lhadores com Nível Médio 
e Superior, mas o percentu-
al de instituições privadas 
de Ensino Superior de alta 
qualidade é bem baixo”, diz.

Apesar da qualidade 
questionável de boa parte 
das instituições de Ensino 
Superior, a gerente de lan-
chonete Fernanda dos San-
tos, 30 anos, não pretende 
desistir de estudar. Atual-
mente no primeiro empre-
go formal, ela tem o Ensino 
Médio completo, mas pre-
tende cursar Administração 
para conseguir um traba-
lho melhor e se adaptar a 
um mercado cada vez mais 
exigente. “Hoje, boa parte 
dos empregadores só aceita 
quem tem Nível Superior”, 
constata.

Impulsionado pelo 
aumento da escolaridade 
do brasileiro, o avanço 
no emprego formal des-
de 2002 é irreversível. Na 
avaliação dos autores de 
pesquisa do Instituto Bra-
sileiro de Economia (Ibre), 
da Fundação Getúlio Var-
gas (FGV), nem a atual de-
saceleração da economia, 
que tem reflexos na cria-
ção de empregos, é capaz 
de fazer a informalidade 
voltar a subir.

Segundo Rodrigo 
Moura, um dos autores 
do estudo, a educação é 
justamente o fator que 
impede o retorno dos 
empregos precários, por 
causa da conscientização 
em relação aos direitos 
trabalhistas e previdenci-
ários. “A população mais 
educada aceita menos o 
contrato informal. Essa 
tendência é observada 

para qualquer ano em 
que a taxa de informali-
dade cai”, explica.

Com direitos previ-
denciários e trabalhistas 
assegurados por lei, quem 
passa por um emprego 
com carteira assinada não 
quer voltar ao mercado 
informal. Funcionária de 
uma lanchonete, Fernan-
da dos Santos, 30 anos, 
está no primeiro empre-
go formal. Há dois anos 
começou como auxiliar, 
mas foi subindo de posto 
até ser promovida a ge-
rente. Ao comparar a ex-
periência com o trabalho 
anterior, ela constata que 
o emprego legalizado dá 
segurança.

Antes da lanchonete, 
Fernanda trabalhou oito 
meses como recepcionis-
ta, sem carteira assinada, 
num curso de inglês, de 
onde foi mandada em-

bora sem aviso prévio. 
“Quando você trabalha 
sem carteira assinada, 
você está entrando sem 
nada e, com certeza, vai 
sair sem nada”, constata. 
Outro problema de não 
ter carteira assinada, des-
taca, é a dificuldade em 
comprovar o tempo de 
experiência no trabalho. 
“O empregador pede o 

registro na carteira para 
verificar os trabalhos an-
teriores”.

O vendedor de pro-
dutos de informática 
Rodrigo Castro, 21 anos, 
também está no primeiro 
emprego formal e lista 
os benefícios do trabalho 
legalizado. “Trabalhar 
com carteira assinada 
tem muitos benefícios 
de que não posso abrir 
mão, como aposentado-
ria”, ressalta Rodrigo, 
que também não quer 
voltar à informalidade. 
Antes do atual emprego, 
ele trabalhava em uma 
lan house no interior da 
Bahia sem carteira assina-
da. “Não trabalharia no-
vamente num emprego 
informal”, diz.

Em épocas de desa-
celeração da economia, 
como a atual, a geração 
de empregos formais está 

em queda. Segundo o Ca-
dastro Geral de Emprego 
e Desemprego (Caged), 
do Ministério do Traba-
lho, 250,3 mil postos de 
trabalho formais foram 
criados no país nos cinco 
primeiros meses do ano, 
o nível mais baixo para 
o período desde 2009. 
Apesar de uma possível 
estagnação no mercado 
de trabalho, o professor 
da FGV acredita que não 
haverá reversão no pro-
cesso de formalização da 
economia.

“Mesmo que o nível 
de emprego se acomo-
de, há um fluxo muito 
alto do trabalho informal 
para o formal. Quando 
uma vaga de emprego in-
formal é destruída e uma 
vaga formal é criada, só 
ocorre uma mudança en-
tre setores, o que deve 
continuar”, alega.

Avanço do emprego formal é irreversível, diz especialista

“Economistas 
acreditam 
que nem a 
desaceleração 
da economia é 
capaz de fazer 
a informalidade 
voltar a subir”

A taxa de informalidade tem apresentado queda em todas as faixas educacionais, revela pesquisa da Fundação Getúlio Vargas
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Leite e milho
Governo garante preço e grãos para o NE

Mais de 25 mil agricul-
tores familiares, de 
sete estados da Re-
gião Nordeste e de 
Minas Gerais, passa-

rão a receber um valor maior pelo 
litro de leite bovino vendido ao 
Programa de Aquisição de Alimen-
tos na modalidade de incentivo à 
produção e consumo de leite (PAA 
Leite). A medida foi motivada pela 
severa estiagem enfrentada na re-
gião – a maior seca dos últimos 40 
anos em alguns estados. 

A resolução que altera a forma 
de cálculo do preço de referência 
para a compra do leite foi publi-
cada pelo Ministério do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome 
(MDS), na segunda-feira passa-
da. Com isso, nos oito estados onde 
houve aumento, o valor pago por 
litro, que variava entre R$ 0,69 e 
R$ 0,76, passará a variar entre R$ 
0,75 e R$ 0,83. Os novos preços 
vão vigorar até dezembro, quando 
será feita uma nova avaliação.

Do total pago por litro, 60% 
em média ficam com o produtor e 
40% com os laticínios, que pasteu-
rizam, embalam e transportam o 
produto final até os pontos de dis-
tribuição às famílias que recebem 
o leite.

Desde 2009, os preços pagos 
aos produtores por litro produ-
zido eram calculados pela média 
dos valores dos últimos 24 meses. 
Após a publicação da resolução, o 
cálculo passa a ter a média dos úl-
timos três meses.

Uma das quatro modalidades 
do Programa de Aquisição de Ali-
mentos (PAA) foi criada para con-
tribuir com o aumento no consumo 
de leite pelas famílias em situação 
de insegurança alimentar, e para 
incentivar a produção de agricul-
tores familiares.

Para participar do PAA Leite e 
ter a compra do produto garantida 
a preço fixo, o agricultor familiar 
deve seguir exigências, como pro-
duzir no máximo 150 litros por 
dia, possuir Declaração de Aptidão 

Abastecimento do Sudeste, Nordeste e 
Sul está garantido durante a escassez

As regiões Sul, Sudeste e Nor-
deste, que sofrem com a escassez 
de milho para atender, entre outros, 
os criadores de aves e suínos, terão 
o abastecimento garantido. O Go-
verno Federal vai fazer leilões para 
comprar o milho dos estados onde 
a produção é grande e levar o grão 
para as regiões onde falta o produto. 
A decisão foi anunciada após reu-
nião com representantes do setor na 
última segunda-feira, em Brasília. A 
quantidade do grão a ser comprada 
e a forma da aquisição será definida 
pela Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab) e pelo Ministério 
da Fazenda.

O encontro permitiu a elabora-
ção de uma agenda estratégica para 
discutir as demandas emergências e 
futuras da produção de milho. Foram 
discutidas também as questões rela-
tivas ao plantio e à comercialização 
do produto. 

Segundo o secretário de Política 

Agrícola do Ministério da Agricultu-
ra, Caio Rocha, o principal objetivo é 
estabelecer um cronograma de ativi-
dades para que o produtor possa re-
alizar o plantio de forma eficiente e 
segura, e depois comercializá-lo com 
custos competitivos. “Discutimos o 
planejamento da cultura do milho, 
considerando a alta do preço, os cus-
tos de produção, a logística, entre 
outros tópicos. Com essa troca de 
informações com o setor, a expecta-
tiva é de avançarmos na produção e 
ganharmos em produtividade”, disse 
o secretário.

 
Ampliação das vendas
No último mês de maio, o gover-

no autorizou a ampliação da compra 
mensal, por produtor, de seis tonela-
das (t) de milho para 27 (t), por meio 
da venda direta, denominada Venda 
Balcão. Para cooperativas, a cota 
também passou de seis mil para 27 
mil toneladas.

Em ambos os casos, a Conab fi-
cou responsável pela operacionaliza-
ção, até o limite de 200 mil toneladas. 
As autorizações foram publicadas 
no Diário Oficial da União do dia 16 
de maio, com aval dos ministérios da 
Agricultura, Fazenda e Planejamento. 
A Portaria Interministerial nº 424 in-
cluiu também, entre os beneficiários, 
a bovinocultura de corte.

As medidas foram tomadas para 
que o governo abastecesse o merca-
do, com carência do produto, e aten-
desse ao setor - que enfrenta dificul-
dades devido à quebra da safra por 
conta da seca no Rio Grande do Sul e 
em Santa Catarina. Agora, o produto 
é vendido a R$ 21 a saca de 60kg.

Avicultores, suinocultores e bo-
vinocultores de leite e de corte, além 
das cooperativas detentoras de De-
claração de Aptidão ao Programa 
Nacional de Agricultura Familiar 
Jurídica (DAP Jurídica), foram bene-
ficiados com a medida.

PAA incentiva consumo de famílias 
A modalidade de Incentivo à 

Produção e Consumo de Leite (PAA 
Leite) foi criada para contribuir com 
aumento do consumo de leite pe-
las famílias que se encontram em 
situação de insegurança alimentar 
e também incentivar a produção de 
agricultores familiares. O PPA Leite 
atua no território da Superintendên-
cia do Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene), sendo beneficiados todos 
os estados da região Nordeste e tam-

bém o norte de Minas Gerais
Para desenvolver a modalidade, 

o Ministério do Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome (MDS) firmou 
convênios com 10 governos estadu-
ais, atendendo 1,2 mil municípios. 
Diariamente, cerca de 700 famílias re-
cebem o leite produzido por mais de 
29 mil agricultores. O produto é pas-
teurizado em laticínios cadastrados 
e, posteriormente, transportado para 
os pontos de distribuição às famílias. 

Programa beneficia agricultores
Uma das metas do Brasil Sem Mi-

séria para a zona rural é aumentar em 
quatro vezes o número de agriculto-
res familiares atendidos pelo Progra-
ma de Aquisição de Alimentos (PAA).

O Programa propicia a aquisi-
ção de alimentos de agricultores fa-
miliares, com isenção de licitação, a 
preços compatíveis aos praticados 
nos mercados regionais. Os produtos 
comprados desses agricultores são 
destinados a instituições públicas 
e filantrópicas (hospitais, escolas, 
universidades, creches e presídios) 
e estabelecimentos privados, como 

supermercados. 
Além disso, esses alimentos 

também contribuem para a formação 
de cestas de alimentos distribuídas a 
grupos populacionais específicos.

O projeto contribui ainda para 
a formação de estoques estratégicos 
e para o abastecimento de mercado 
institucional de alimentos, que com-
preende as compras governamentais 
de gêneros alimentícios para fins di-
versos. Permite também aos agricul-
tores familiares que estoquem seus 
produtos para serem comercializa-
dos a preços mais justos.

FOTO: Divulgação

ao Pronaf (DAP), enquadrando-se 
nas categorias A, A/C, B ou Agricul-
tor Familiar; e ter comprovante de 

vacinação dos animais.
Já as famílias que recebem o 

leite devem estar dentro do limite 

máximo de renda per capita de até 
meio salário mínimo e ter, entre os 
integrantes da família, criança en-

tre 2 e 7 anos de idade, nutriz até 
seis meses após o parto, gestante 
ou idoso a partir de 60 anos.

Preço do litro de leite bovino fornecido pelo produtor ao Programa de Aquisição de Alimentos passa a variar entre R$ 0,75 e R$ 0,83; aumento vigora até dezembro



Nova desembargadora
A JUÍZA Maria das Graças Morais Guedes toma 

posse hoje como a terceira mulher a ocupar o cargo 
de desembargadora no Tribunal de Justiça do Estado 
da Paraíba, fazendo trio agora com as valorosas 
Fátima Bezerra e Nevita do Egypto.

Eleita, pelo critério de antiguidade pelo Pleno 
do TJ, a juíza Maria das Graças assume o cargo em 
solenidade conduzida pelo presidente do TJ, desem-
bargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos na sala 
de sessões daquele tribunal.

FOTO: Goretti Zenaide

Novos e velhos concursos
O ANTIGO GLAMOUR passa longe dos concursos de 

Misses atualmente. Assisti ao concurso de Miss Paraíba, 
coordenado pelo valente Pedro Neto que, embora faça 
um esforço descomunal para levar adiante o evento, tem 
pouco apoio e assim faz o que pode.

Mas como todo concurso de Miss as vaias acontece-
ram como também gafes e palavras incompreensíveis das 
candidatas que ora diziam a decoreba, ora transmitiam 
pensamentos que só Deus sabe de onde vieram! Teve uma 
que ao perguntar-lhe qual o corpo gostaria de voltar ao 
mundo, se assim fosse possível, ela respondeu que seria 
com o corpo de Hitller!!! Essas e outras pérolas foram di-
tas e nos momentos de suspense, a música era do filme 
Psicose, como se alguém de repente ía ser assassinada!

Mas essas histórias não são muito diferentes do passado, 
pois lembro que num concurso de Miss Brasil, onde todo o país 
parava para assistir, a uma candidata foi-lhe perguntado qual seu 
prato preferido e ela prontamente respondeu que era o colorex! 
Para quem é jovem, Colorex é uma antiga marca de louça. 

Agricultura familiar
O SEBRAE PARAÍBA está realizando on-

tem e hoje capacitação sobre manipulação e 
preparação de defensivos sem produtos quí-
micos durante a 2a Semana da Agricultura, que 
acontece no Espaço Cultural José Lins do Rêgo.

A Paraíba ocupa o primeiro lugar no ranking 
da região Nordeste na produção da agricultura 
familiar orgânica, que além de proteger o meio 
ambiente, promove qualidade de vida aos con-
sumidores e agricultores.

Mulheres da Justiça:  Maria das Graças Morais Guedes e Fátima Bezerra

A aniversariante de hoje, Irene Vita, Diana Vita e Socorro Leite Fontes
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Ética e política
UM JANTAR-PALESTRA  será promovido hoje, 

às 20h na churrascaria Sal & Brasa, pela Associação 
Paraibana de Imprensa e o Núcleo de Apoio aos Esta-
giários dos Advogados do Brasil - Seccional Paraíba. 

Com as participações dos professores 
João Maurício Adeodato, da UEPE e Agassiz de 
Almeida Filho, da UEPB que falarão sobre “Ética 
e política brasileira”. Yoga

A PROFESSORA  Dany 
Sá estará pela primeira vez 
no Nordeste e em João 
Pessoa, nos dias 17 a 19 de 
agosto para participar de 
Workshop de Yoga.

Tida como umas das 
mais respeitadas profis-
sionais e conhecida no país, 
ela é bailarina, pratica e 
estuda a filosofia da yoga.

Advogados Antônio 
Flávio Toscano de Moura, 
Wilma Galdino e Irene 
Barros Vita, empresária 
Sônia Guedes, jornalista 
Girlan Idalino, executivos 
Jorge Gurgel e Palmari 
de Lucena, radialista 
Moisés Marques, profes-
sora Vera Lúcia Azevedo, 
bioquímica Olga Verônica 
Montenegro Souza.
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Temos petróleo
COMEÇA  em agosto 

a perfuração dos primei-
ros poços de petróleo da 
região de São João do Rio 
do Peixe e Santa Helena, 
no Sertão paraibano.

O trabalho é do 
consórcio das empresas 
Cowan Petróleo e Gas/
Lábrea Petróleo. 

Vamos torcer!

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA,  25 de julho de 2012

Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“O homem perde o 
senso de direção depois 
de quatro drinques. A 
mulher, depois de quatro 
beijos”

“Uma garota precisa
 adquirir um bocado de ex-
periência para 
beijar como uma 
principiante”

H.L. MENCKEN LANA TURNER

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   O pintor Flávio Tavares, uma 
referência nas artes plásticas 
paraibanas, vai expor no Palácio 
das Artes, em São Paulo, no dia 
20 de setembro.

   Será durante a Semana de 
Arte e Cultura da USP, onde ele 
lança seu livro sobre 50 anos de 
trajetória e apresenta as obras 
que serão trazidas da sua ex-
posição em Lyon, na França.

Zum Zum Zum
   O artista plástico paraibano Raul Córdula, radicado há anos em Olinda-PE, fechou 
com chave de ouro no último sábado a mostra “Raul Córdula - 50 anos de arte - uma 
antologia”. Foi na Galeria Janete Costa,  no Parque Dona Lindu, onde foram pretigiá-lo 
Francis e Kubi Pinheiro, Cazé Cabral, Jussara Florentino e Léo Coutinho.

   A empresária Glória Braga Guimarães vai reunir um grupo de amigas em 
seu apartamento no Miramar, para comemorar seu aniversário no dia 1 de agosto.

   Ontem, o empresário Hélio Pedrosa, ao lado de Norma, recebeu amigos para 
festejar seu aniversário transcorrido na última segunda-feira

   O médico paraibano, radicado há muitos anos em Santos-SP,  Claudino 
Guerra chega hoje com a família em João Pessoa para uma temporada de uma semana. 
Ficarão hospedados no Tropical Hotel Tambaú por uma semana.

Palmari de Lucena e Maricélia Rodrigues de Lucena, ele é o aniver-
sariante de hoje

FOTO: Goretti Zenaide

Giuliana Martins e sua ilustre mãe, estilista Edna Martins

Agito cultural no Brejo

A GALERIA LOURDI-
NA JAN RABIEH, localizada 
na região dos Jardins, em 
São Paulo, abre amanhã 
a Mostra Foto Foire I, 
reunindo trabalho de 14 
artistas contemporâneos, 
num breve panorama da 
fotografia atual. Entre os 
artistas escolhidos está o 
paraibano Gustavo Mou-
ra, que divide espaço com 
famosos de todo o país.

Cinema
O CINESPAÇO MAG 

Shopping informando 
que fará uma sessão à 
meia-noite de amanhã 
para uma sessão espe-
cial do esperado filme 
Batman - O Cavaleiro das 
Trevas Ressurge. O filme 
com Tom Hardy no pa-
pel principal, dirigido por 
Christopher Nolan, fecha 
a trilogia do famoso Ho-
mem-Mocego.

Poetas

O SAUDO-
SO poeta Ronaldo 
Cunha Lima será 
homenageado hoje 
- Dia Nacional do 
Escritor - pela União 
Brasileira de Escri-
tores da Paraíba, 
presidida por Ricardo 
Bezerra.

Será às 17h, em 
sessão especial da 
entidade, no Centro 
Cultural Joacil de 
Britto Pereira, loca-
lizado na Praça Dom 
Adauto, Centro.

Fotografia

A CIDADE DE BANANEIRAS vive e respira cultura com 
o Projeto Caminhos do Frio que acontece até sábado com 
diversas atividades culturais.

Hoje, o dia será dedicado ao cinema com exibição de 
filmes realizados naquela cidade como Flor,do diretor Sílvio 
Toledo. Haverá, ainda, lançamento do livro Ai como era bom, 
de Elígio Rodrigues e abertura de exposição fotográfica 
de Augusto Pessoa.

Vestibular

TERMINAM HOJE  as 
inscrições para o Vestibu-
lar 2012.2 do Unipê. A ins-
tituição está oferecendo 
14 cursos de Graduação 
e as inscrições são fei-
tas exclusivamente pela 
internet. A prova será 
aplicada próximo sábado.

Concerto
O CANTOR E COM-

POSITOR  Gilberto Gil 
tem show marcado para 
o dia 9 de agosto no 
Teatro Guararapes, em 
Recife-PE.

Com o show Concerto 
de Cordas & Máquinas de 
Ritmos que terá repertó-
rio mais lúdico e intimista, 
além da participação da 
Orquestra Sinfônica da 
Bahia.



Dos 848.199 registrados 
na Paraíba, 364 mil 
são motocicletas

A UNIÃO13 João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 25 de julho de 2012

JP abriga 32% da frota do Estado
veículos

Professores e servidores 
federais em greve 
realizam marcha amanhã
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A Paraíba tem hoje uma 
frota de 848.199 veículos, 
sendo 364.775 motocicletas, 
o equivalente a 43% do total 
de veículos. Segundo dados 
do Detran só na Capital estão 
registrados 270.336 veícu-
los (31,87%), sendo 73.332 
motocicletas. Em Campina 
Grande, a frota é de 130.746 
veículos, sendo 48.479 mo-
tocicletas. A maioria dos con-
dutores paraibanos é do sexo 
masculino e tem entre 30 e 
59 anos. Dos 684.204 parai-
banos habilitados, 515.804 
são homens e apenas 168.400 
mulheres. Divididos por faixa 
etária, 180.770 condutores 
paraibanos têm entre 18 e 29 
anos. 423.367 têm entre 30 e 
59 anos e 80.067 têm acima 
de 60 anos. A média geral é de 
40 anos.

O perfil dos condutores 
paraibanos, divulgado pelo 
Detran, também revelou a dis-
tribuição por categoria da Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH). Segundo o relatório, 
a maioria dos condutores pa-
raibanos (261.571) tem CNH 
na categoria “B” que, de acor-
do com o Código de Trânsito 
Brasileiro, é aquela para con-
dutor de veículo motorizado, 
não abrangido pela categoria 
“A”, cujo peso bruto total não 
exceda a três mil e quinhentos 
quilos e cuja lotação não exce-
da a oito lugares, excluído o do 
motorista.

Em seguida aparecem 
200.790 condutores habilita-
dos na categoria “AB”, o que 
permite a condução de mo-
tocicletas ou carros com até 
8 passageiros. Os condutores 
habilitados na categoria “A”, 
específica para motociclistas 
ou condução de veículos mo-
torizados de três rodas, com ou 
sem carro lateral, são 29.276.

Na categoria “C”, para 
condutores de veículos moto-
rizados utilizados em trans-
porte de carga, cujo peso 
bruto total exceda a três mil e 
quinhentos quilos, estão habi-

litados 17.632 paraibanos.
Na categoria “D”, para 

condutores de veículos motori-
zados utilizados no transporte 
de passageiros, cuja lotação ex-
ceda a oito lugares, excluído o 
do motorista, estão 38.276.Na 
categoria “E”, para condutores 
de combinação de veículos em 
que a unidade tratora se en-
quadre nas Categorias “B”, “C” 
ou “D” e cuja unidade acoplada, 
reboque, semi-reboque ou ar-
ticulada, tenha seis mil quilo-
gramas ou mais de peso bruto 
total, ou cuja lotação exceda a 
oito lugares, ou, ainda, seja en-
quadrada na categoria trailer, 
estão habilitados apenas 5.592 
paraibanos.

Os demais condutores 
paraibanos têm carteiras de 
habilitação que combinam ca-
tegorias mais especializadas 
para transporte de cargas ou 
de passageiros, sendo 41.399 
nas categorias “AD”; 15.295 
nas categorias “AC” e 7.829 
nas categorias “AE”.

Outras categorias
Existem ainda 66.539 

condutores pertencentes a ou-
tras categorias que são aqueles 
que possuem o PGU, Prontuá-
rio Geral Único, o modelo anti-
go da Carteira Nacional de Ha-
bitação, ainda sem a fotografia 
do condutor. Vale lembrar que 
a CNH pode ser renovada até 
30 dias após a data de validade 
que é de um ano para a per-
missão para dirigir (primeira 
habilitação), cinco anos para 
condutores com até 65anos de 
idade e três anos para conduto-
res acima de 65 anos.

Responsável pela forma-
ção dos condutores paraiba-
nos, o Detran tem investido 
na fiscalização do setor. Desde 
2011, o órgão vem realizan-
do, por meio da Controlado-
ria Regional de Trânsito e da 
Corregedoria, uma constante 
fiscalização nos Centros de 
Formação de Condutores. As 
antigas autoescolas passaram 
por um recadastramento e ti-
veram que se adequar a todas 
as normas e resoluções do 
Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran) e Departamento Na-
cional de Trânsito (Denatran).

Trânsito causa transtorno
MeRcADos PÚBlIcos

O trânsito nas imediações do 
Mercado Central e do Mercado da 
Torre continua provocando transtor-
nos à população pessoense. Tanto 
os motoristas como os pedestres so-
frem com a situação, principalmente 
nos dias de feira. Segundo o diretor 
de Trânsito da Secretaria de Mobili-
dade Urbana do Município (Semob), 
Cristiano Nóbrega, a situação no en-
torno desses dois mercados continua 
provocando transtornos porque os 
dois mercados continuam em obras 
e a falta de estacionamento nos dois 
estabelecimentos continua prejudi-
cando o andamento do trânsito. “No 
Mercado Central o estacionamento 
deverá ficar pronto ainda este ano e 
enquanto a obra não é concluída os 
agentes de trânsito da Semob con-
tinuam fiscalizando e até autuando 
os motoristas infratores”, disse Cris-
tiano enfatizando que melhorias nos 
dois mercados públicos serão nota-
das logo que as obras de ambos este-
jam concluídas.

O motorista de táxi Francisco 
José de Lima reclama a falta de um 
semáforo, no cruzamento das ave-
nidas Princesa Isabel com Almeida 
Barreto, na parte de trás do Mercado 
Central. Ele afirmou que nos dias de 
feira, o trânsito ali fica insuportável e 
tanto os motoristas como os pedes-
tres sofrem para passar por aquelas 
ruas. Segundo ele já ocorreram di-
versos acidentes na área.

Para a catadora de lixo reciclá-
vel, Marli Silva, no sábado fica quase 
impossível a gente encontrar um es-
paço para colocar um carro de mão 
para efetuar o trabalho de catador. O 
problema é que a falta de estaciona-
mento com os motoristas estacio-
nando os veículos em fila dupla com-
plica o trânsito ao redor do Mercado 
Central. Ela disse que a mesma situ-
ação acontece no Mercado da Torre, 
com a falta de estacionamento. 

A carreata-procissão de 
São Cristóvão, padroeiro do 
motorista, abre a programação 
do Dia do Motorista, comemo-
rado hoje e do Motociclista, 
comemorado sexta-feira, dia 
27, na Paraíba. Organizado 
pela Divisão de Educação para 
o Trânsito do Departamento 
Estadual de Trânsito (De-
tran), o evento terá concen-
tração, a partir das 7h30, no 
Sest/Senat,próximo ao posto 
Gauchinha, em João Pessoa. 

O evento tem a partici-
pação da Polícia Rodoviária 
Federal, Batalhão de Policia-
mento de Trânsito, Sindicato 
dos Taxistas, Sindicato dos 
Motoristas, ONG Etev,  Polícia 
Militar da Paraíba, Corpo de 
Bombeiros, Sest/Senat, Comitê 
de Acidentes e Violência, Polí-
cia Solidária,  Samu, agentes 
de trânsito do Detran, Guarda 
Municipal, DER e Secretaria de 
Mobilidade Urbana.

A previsão é de que a car-
reata-procissão deixe o local 

por volta das 9h, conduzindo 
a imagem de São Cristóvão, em 
carro aberto, até a Igreja de São 
Cristóvão, no bairro de Jagua-
ribe. O ponto alto da carreata-
procissão é a passagem pela 
Avenida Cruz da Armas, onde 
a imagem é aguardada por mo-
toristas, motociclistas, mora-
dores e devotos do santo.

O percurso do Sest/Senat 
até a igreja é feito pelas aveni-
das Cruz da Armas, Vasco da 
Gama, anel interno da Lagoa, 
Avenidas João Machado e Pe-
dro II e Praça dos Moto-ristas, 
em Jaguaribe. Durante a missa, 
haverá a benção de documen-
tos, chaves e veículos.

Além de promover a inte-
gração entre motoristas e mo-
tociclistas, o Detran aproveita o 
evento para distribuir material 
educativo sobre segurança no 
trânsito e para alertar motor-
istas, motociclistas, ciclistas e 
pedestres sobre a necessidade 
de contribuir para construção 
de um trânsito mais seguro.

Dia do Motorista tem 
programação especial

“Acredito que no momento em 
que as obras dos mercados públi-
cos forem concluídas e entregues 
à população o trânsito passará a 
fluir com mais rapidez. Agentes de 
trânsito trabalham constantemente 
naquelas áreas para desobstruir o 
trânsito, mas a falta de estaciona-
mento impede a evolução do trân-
sito, principalmente nos dias de fei-
ra”, disse Cristiano enfatizando que 
nos dias de pico, os motoristas são 
sempre orientados a não estacion-
arem em fila dupla e não estaciona-
rem seus veículos nos locais onde 
as placas de sinalização já indicam a 
proibição de estacionar, mas mesmo 
assim as infrações se repetem e os 
agentes, nesses casos, são obrigados 
a autuarem os infratores. 

Quanto a questão dos comerci-
antes e frentistas que reclamam da 
falta de espaço para seus carros de 
mão nos dias de pico, eles ainda vão 
perceber que ao término das obras 
de estacionamento nos mercados, 
o trabalho vai beneficiar a todos. 
“Afinal esse é um trabalho de deso-
bstrução. Com o aumento da frota da 
cidade, a prefeitura tem que abrir es-

tacionamento nos mercados públi-
cos para que os motoristas deixem 
de parar seus veículos em fila dupla 
a todo momento. Temos que pensar 
no crescimento da cidade de manei-
ra ordenada”, disse o diretor de trân-
sito da Semob.

Na Torre
Os moradores da Rua Sinésio 

Guimarães, no trecho onde ficam 
localizados os bares e restaurantes, 
reclamam das infrações cometidas 
por donos de veículos. Lá os moto-
ristas estacionam os carros em cima 
de calçadas e também nas esqui-
nas atrapalhando a visibilidade dos 
demais motoristas que transitam 
na localidade. Eles também param 
bem embaixo das placas de esta-
cionamento proibido e não acontece 
nada. “Isso ocorre nos horários de al-
moço e jantar e não aparece nenhum 
agente de trânsito para resolver a 
situação. O pior é que com os moto-
ristas estacionando de forma errada, 
contribuem para que o trânsito fique 
lento, aumentando o risco de aci-
dente na Sinésio Guimarães”, disse 
Ronaldo Viana morador do bairro.

A maioria dos condutores paraibanos é do sexo masculino. Dos 684.204 habilitados, 515.804 são homens e apenas 168.400 mulheres

Tanto motoristas quanto pedestres sofrem com a desorganização no trânsito
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José Alves
zavieira2@gmail.com



Servidores federais em greve vão
participar de marcha e ato público 
Cleane Costa
cleanec@gmail.com

A paralisação na UFPB já dura
mais de dois meses e no IFPB
começou no dia 6 de junho

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 25 de julho de 2012

Os professores e ser-
vidores técnico-adminis-
trativos da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) 
e do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecno-
logia (IFPB) realizam ama-
nhã, às 14h30, uma marcha 
seguida de ato público na 
Praça da Paz, no bairro dos 
Bancários, em João Pessoa. 
A mobilização deverá con-
tar com a participação de 
cerca de 2 mil estudantes 
de Direito, que se encon-
tram na Capital participan-
do de encontro nacional.

A passeata dos profes-
sores e servidores das duas 
instituições de ensino está 
prevista para sair às 14h30 
da Universidade Federal da 
Paraíba com destino à Praça 
da Paz, nos Bancários, onde 
acontecerá um ato público 
unificado das categorias.

A coordenadora-geral 
do Sindicato dos Trabalhado-
res Federais da Educação Bá-
sica e Tecnológica da Paraíba 
(Sintef-PB), Vania Medeiros, 
informou que o comando de 
greve está realizando assem-
bleias nas bases sobre a pro-
posta apresentada pelo Go-
verno Federal. No Campus de 
João Pessoa, em assembleia 
realizada segunda-feira pas-
sada, os servidores decidi-
ram, por unanimidade, per-
manecer em estado de greve 
por tempo indeterminado.

Vania Medeiros des-
tacou, no entanto, que as 
negociações com o Gover-
no Federal estão aconte-
cendo e acredita em avan-

ços daqui para frente. “Nós 
questionamos os dados do 
Governo de que o reajuste 
chegará até 45%. Isso não é 
real. Nós também questio-
namos as mudanças de car-
reira propostas pelo Gover-
no, por isso apresentamos 
contraproposta e aguarda-
mos a resposta”, comentou.

Também ficou decidido 
na assembleia a realização 
de uma reunião na próxi-
ma sexta-feira, às 10 h, no 
Campus João Pessoa, para 

discutir as demandas dos 
servidores técnico-admi-
nistrativos, que ainda não 
conseguiram negociar com 
o Governo federal. 

Os professores da UFPB 
estão com as atividades pa-
ralisadas desde o dia 17 de 
maio. Eles reivindicam a 
reestruturação da carreira 
– com a criação de uma car-
reira única e incorporação 
das gratificações -, paridade 
entre ativos e aposentados 
e melhoria das condições 

de trabalho. A estimativa 
do comando local de greve 
é de que entre 90% e 95% 
dos 2,3 mil docentes da ins-
tituição aderiram ao movi-
mento. 

A greve do IFPB teve 
início no dia 6 de junho 
quando os professores e 
trabalhadores técnico-ad-
ministrativos do campus de 
João Pessoa paralisaram as 
atividades. Em seguida fo-
ram os trabalhadores dos 
campi de Cabedelo e Picuí 

entrarem no movimento. 
No dia 11, foi a vez dos pro-
fessores dos campi de Sou-
sa e Cajazeiras paralisarem 
as atividades.

Anvisa 
Os fiscais da Agência 

Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) na Paraíba, 
em greve  desde a terça-
-feira da semana passada, 
resolveram radicalizar o 
movimento e não vão mais 
autorizar a atracação dos 

navios nem a liberação de 
cargas. “Somente as cargas 
de medicamentos serão li-
beradas”, afirmou o secre-
tário sindical do órgão no 
Estado, João Barbosa.

Na Paraíba, 18 funcio-
nários aderiram à parali-
sação nacional. A catego-
ria reivindica reposição de 
25% referente à inflação 
dos últimos anos e a im-
plantação de carreira úni-
ca para os servidores das 
agências.

 A Empresa Parai-
bana de Abastecimen-
to e Serviços Agrícolas 
(Empasa) implantará 
um Banco de Alimen-
tos cujo projeto foi dis-
cutido com represen-
tantes do Ministério do 
Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome 
(MDS) em reunião on-
tem, na sede da em-
presa, em João Pessoa.

A coordenadora 
geral de Sistema Agro-
Alimentar, Isis Leite, 
e a coordenadora do 
programa Banco de 
Alimentos, Cintia Cas-
tro, estiveram na reu-
nião com diretores e 
técnicos da Empasa e 
tomaram conhecimen-
to do programa de 
Segurança Alimentar 
e Nutricional (Sane) e 
da área para as futuras 
instalações do Banco 
de Alimentos de João 
Pessoa.

Durante a reunião 
foi discutido o conteú-
do do edital no 5, que 

trata da implantação 
ou modernização de 
Bancos de Alimentos 
nas Centrais de Abas-
tecimento do país, cujo 
objetivo é combater o 
desperdício e auxiliar 
na distribuição do Pro-
grama de Aquisição 
de Alimentos (PAA) 
e Programa Nacional 
de Alimentação Esco-
lar (PNAE). Essas ações 
integram a política 
de enfrentamento da 
fome e da pobreza.

A proposta do Ban-
co de Alimentos da 
Empasa será habilitada 
no sistema de gestão 
de convênios do Go-
verno Federal e, assim 
que aprovada, segue-
-se à segunda etapa 
do projeto que é apre-
sentação da planta da 
obra e dos equipamen-
tos necessários à in-
fraestrutura. O banco 
será instalado na sede 
da Empasa, informou 
o presidente José Tava-
res Sobrinho.

NA CAPITAL

Os servidores do IFPB e da UFPB vão realizar a mobilização, que deverá contar com a presença  de cerca de 2 mil alunos de Direito que participam de encontro na Capital

Empasa vai implantar
Banco de Alimentos

O Governo do Estado re-
cebeu do Ministério da Saúde 
15 mil doses da vacina penta-
valente que será utilizada na 
próxima campanha marcada 
para acontecer no período de 
18 a 24 de agosto. Durante a 
campanha também será im-
plantada a vacina inativada 
contra a poliomielite (VIP) no 
calendário vacinal para crian-
ças que vão iniciar o esquema 
vacinal. A campanha também 
tem o objetivo de atualizar o 
cartão de vacina das 295.190 
crianças paraibanas menores 
de cinco anos.

A partir da próxima se-
mana, a vacina começa a ser 
entregue às Gerências Regio-
nais de Saúde, que ficarão 
encarregadas de distribuir 
com os municípios. A vacina 
pentavalente reúne em uma 
só dose a proteção contra cin-
co doenças (difteria, tétano, 
coqueluche, Haemophilus in-
fluenza tipo b e hepatite B) e 
está sendo produzida em par-
ceria com os laboratórios Fio-
cruz/Bio-Manguinhos e Insti-
tuto Butantan. Atualmente, a 
imunização para estas doen-

Governo recebe 15 mil doses de vacina
pentavalente do Ministério da Saúde

CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO

ças é oferecida em duas vaci-
nas separadas.

Missânia Moreira, chefe 
do Núcleo de Imunização da 
Secretaria de Estado da Saú-
de, explicou que a Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) 
recomenda que a vacina VIP 
seja implantada nos países 
com cobertura vacinal homo-
geneizada e que estejam com 
o vírus selvagem da poliomie-

lite erradicado, “e isso aconte-
ce no Brasil, em particular na 
Paraíba”, completou a chefe 
do núcleo.

A vacina inativada con-
tra a poliomielite é injetável 
e será aplicada aos dois e aos 
quatro meses de vida, en-
quanto que a oral será admi-
nistrada aos seis meses com 
um reforço aos 15 meses.

Com o novo esquema, 

além da pentavalente, a crian-
ça manterá os dois reforços 
com a vacina DTP (difteria, 
tétano, coqueluche). O pri-
meiro a partir dos 12 meses 
e, o segundo reforço, entre 4 e 
6 anos. Além disso, os recém-
-nascidos continuam a rece-
ber a primeira dose da vacina 
hepatite B nas primeiras 12 
horas de vida para prevenir a 
transmissão vertical.

A chefe do Núcleo de Imunização, Missânia Moreira, disse que a OMS recomenda o uso da vacina

Foto: Evandro Pereira

Foto: José Lins/Secom-PB



Fibra da Paraíba ganha selo do Inpi
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Indicação Geográfica 
reconhece reputação 
e qualidade do produto

O algodão colorido pa-
raibano ganhou a Indicação 
Geográfica (IG) do Instituto 
Nacional de Propriedade In-
dustrial (Inpi) para produtos 
de qualidade oriundos do 
setor têxtil. Se trata de um 
selo inédito no Brasil e foi 
conferido no dia 17 de julho. 
No Nordeste, a IG conferida à 
fibra da Paraíba é a segunda, 
já que o Vale do Submédio 
São Francisco ganhou o selo 
na manga e na uva do territó-
rio. Isso quer dizer que todas 
as empresas paraibanas que 
produzem com o algodão, or-
gânico ou não, poderão usar 
o selo, que valoriza a locali-
dade. O selo é uma indicação 
de que o algodão colorido é 
um produto tipicamente da 
Paraíba.

A proposta do selo foi 
feita pela CoopNatural ao 
Inpi em 2010. A cooperati-
va trabalha com o algodão 
agroecológico, possui 29 as-
sociados e fabrica peças de 
vestuário e para casa, além 
de reutilizar os rejeitos da 
matéria prima para fabri-
car brinquedos de pano. Os 
cooperados já exportam 
brinquedos e almofadas da 
marca Natural Fashion para 
a Europa.

“Com este selo, o produ-
to da Paraíba ficará mais va-

algodão colorido

lorizado. O que pensamos foi 
melhorar a cadeia produtiva 
do algodão, independente do 
orgânico com o qual traba-
lhamos. Precisávamos deste 
referencial do Estado para 
estimular mais nossa pro-
dutividade, na melhoria da 
qualidade, da modelagem e 
até da formalidade, com mais 
empresas se legalizando. É 
um incentivo forte, porque as 
pessoas que quiserem produ-

tos de algodão colorido virão 
à Paraíba”, detalhou a presi-
dente da CoopNatural, Maysa 
Gadelha.

Segundo o Inpi, a Pa-
raíba foi reconhecida como 
produtor de algodão pelo 
diferencial tecnológico. A IG 
do produto foi também uma 
conquista para os apoiadores 
do projeto do algodão agroe-
cológico, como o Sebrae Pa-
raíba e a Embrapa Algodão. 

“Trabalhamos em conjunto, 
com um projeto orientado 
pelo Sebrae, que teve apoio 
técnico não só da Embra-
pa como da UFCG e outras 
instituições que ajudaram a 
desenvolver o trabalho co-
operado”, disse Maysa, que 
destaca o produto orgânico 
pela maior qualidade.

O Sebrae apoiou a Coop-
Natural através de um proje-
to para a gestão tecnológica. 

“É uma grande conquista 
para nós paraibanos, pois 
ele beneficiará toda a cadeia 
do algodão colorido. As em-
presas que trabalham com 
produtos têxteis, orgânicos 
ou não, podem usar o selo, 
desde que se adequem às 
exigências necessárias para 
o uso do mesmo”, explicou a 
analista técnica do Sebrae na 
Paraíba, Jeanne Darc Nóbre-
ga Quinho.

O Governo do Estado publicou, na 
edição do Diário Oficial do Estado de 
ontem, o aviso de licitação para execu-
ção de melhoramento e pavimentação 
da PB-228, a Rodovia da Reintegração. 
A obra terá abrangência de 84,2 km, in-
terligando os municípios de Assunção, 
Salgadinho, Areia de Baraúna, Passa-
gem, Quixaba, no entroncamento da 
BR-230 e acesso a Cacimba de Areia, 
incluindo a restauração e adequação 
de capacidade do entroncamento da 
BR-230 a Assunção, com 8 km.

 A licitação está dividida em dois 
lotes. No lote I, com 39,28 km, contem-
pla trecho da rodovia entre Assunção/
Salgadinho/Areia de Baraúnas/entron-
camento do acesso a Passagem. O va-
lor estimado é de R$ 40.480.132,02. O 

lote II, com 36,95 km, vai do entron-
camento do acesso a Passagem/Quixa-
ba/entroncamento da BR-230, inclusi-
ve os acessos a Passagem e Cacimba 
de Areia. O valor estimado é de R$ 
31.465.998,71.

 Na obra, incluída no Programa 
Caminhos da Paraíba, o Estado vai in-
vestir R$ 71.946.130,73. A rodovia terá 
um tráfego médio diário no primeiro 
ano de 1.091 veículos entre automó-
veis, camionetas, ônibus, caminhões e 
motos. É previsto um aumento acentu-
ado com o desvio do tráfego que de-
manda para o Sertão e vice-versa atra-
vés da BR-230, evitando acidentes na 
Serra de Santa Luzia.  O início da obra 
está previsto para o mês de setembro 
e a conclusão para dezembro de 2013.

Recuperação da BR-228 
vai beneficiar 7 municípios

Até o dia dois de se-
tembro, cerca de 30 mil 
turistas devem participar 
das atividades da Rota Cul-
tural do Projeto Caminhos 
do Frio em seis cidades da 
região do Brejo paraibano, 
como Bananeiras, Serraria, 
Pilões, Areia, Alagoa Gran-
de e Alagoa Nova, cidades 
que fazem parte do rotei-
ro, e que irão movimentar 
mais de R$ 200 mil apenas 
na área cultural, oferecendo 
uma vasta programação ao 
turistas. 

Cada uma das seis cida-
des que compõem o Cami-
nhos do Frio tem uma rota 
cultural específica, com 
apresentações culturais, 
festivais gastronômicos, 
oficinas, atividades de eco-
turismo e esportivas, feira 
de artesanato, exposições 
culturais, entre outras atra-
ções. Bananeiras iniciou as 
atividades do projeto com 
a programação “Aventuras 
e Arte na Serra”, que come-
çou na última segunda-feira 
e se encerrará neste próxi-
mo domingo. Na cidade, os 
turistas poderão participar 
do Festival Gastronômico, 
de trilhas ecológicas, de 
apresentações teatrais e 
musicais, como a orquestra 
sanfônica e show da banda 
Cabruêra.

De acordo com a gesto-
ra de Turismo do Sebrae Pa-
raíba, Regina Amorim, o Ca-
minhos do Frio promove o 
desenvolvimento sustentá-
vel do turismo nas cidades 
que fazem parte do roteiro, 
contribuindo para que a co-
munidade local seja bene-
ficiada com o incremento 
econômico e cultural. “Na 

programação, por exem-
plo, temos apresentações 
teatrais de crianças das ci-
dades, que desenvolvem 
desde cedo um trabalho 
artístico que pode ter con-
tinuidade ao longo da vida”, 
disse a gestora.

Com o término do ro-
teiro de Bananeira, entre 
os dias 30 de julho e 6 de 
agosto, começa a rota de 
Serraria “Natureza, Seres-
ta e Engenhos”. Na cidade, 
serão realizadas oficinas 
culturais, apresentações 
artísticas e shows, como o 
dos 3 do Nordeste, do Pa-
raíba Sim Sinhô, além de 
sanfoneiros e seresteiros da 
região. O roteiro da cidade 
conta ainda com espetáculo 
de circo, com a Cavalgada 
da Fé e visita a engenhos.

De 6 a 12 de agosto é a 
vez de Pilões, com a “Festa 
das Flores, Banana e Artes”. 
O município vai oferecer 
oficinas artísticas, apresen-
tações culturais de grupos 
de dança Caetés e Acauã da 
Serra (UEPB), da orquestra 
Sanfônica do Cariri e lite-
ratura de cordel “Gilberto 
Baraúna”, além de trilhas 
ecológicas na Pedra do Es-
pinho, Cachoeira do Ouricu-
ri e na área de floricultura.

O próximo município a 
receber a rota cultural Ca-
minhos do Frio é Areia, com 
a programação “Areia: Frio, 
Cachaça e Arte”, de 13 a 19 
de agosto. A abertura será 
com apresentação da Filar-
mônica Abdón Milanez, no 
Adro do Solar José Rufino. 
Com uma vasta programa-
ção, a cidade vai realizar di-
versas apresentações cultu-
rais, como o espetáculo de 

dança do grupo Tradições 
Folclóricas Moenda (Areia), 
shows das Bastianas, corri-
da de bike, Encontro de Ca-
poeira e Troca de Cordéis, 
visitação à casa de doce A 
Bagaceira, entre outras ati-
vidades.

Em Alagoa Grande, as 
atividades têm início no dia 
20 de agosto e seguem até 
o dia 26 de agosto, com a 
“Festival de Artes Populares 
Jackson do Pandeiro”, com 
a apresentação do Coco de 
Embolada de Manoel Batis-
ta, o Encontro dos Filhos e 
Amigos de Alagoa Grande, 
oficinas de Xilogravura, de 
Hip Hop e de elaboração de 
Projetos, a 6ª Trilha de Moto 
dos Engenhos, 1º Passeio 
Ciclístico, 1ª Exposição de 
Agronegócios, 12ª Cavalga-
da de Alagoa Grande, 2º En-
contro dos Blogueiros e o VI 
Encontro de Dança de Rua.

O Caminhos do Frio 
será encerrado com a rota 
cultural de Alagoa Nova, 
com a programação do 
““Festa da Civilização do 
Açúcar”, entre os dias 27 
de agosto a 2 de setembro. 
Nesta sétima edição, o Ca-
minhos do Frio apresenta 
algumas inovações. A presi-
dente do Fórum do Turismo 
Sustentável do Brejo, Vânia 
Galdino, disse que as ativi-
dades da rota cultural serão 
realizadas tanto na zona 
urbana quanto na zona ru-
ral das cidades. “Outro dife-
rencial é a participação da 
comunidade, que está cada 
vez mais envolvida no even-
to, participando do proces-
so, o que tem promovido 
um sentimento de pertenci-
mento”, destacou. 

Atrações do Caminhos do Frio 
devem atrair 30 mil turistas 

turismo no brejo

Algodão colorido paraibano é o segundo produto a ser certificado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial no Nordeste

Foto: divulgação

Uma adutora de 26,5 
quilômetros de extensão vai 
beneficiar a população do 
Vale do Piancó com águas 
da transposição do Rio São 
Francisco. O pleito antigo 
da região para tornar o Rio 
Piancó perene vai se tornar 
realidade graças à aprova-
ção do projeto técnico en-
caminhado pelo Governo 
do Estado ao Ministério da 
Integração Nacional para a 
chegada das águas no muni-
cípio de Conceição.

 Os estudos foram apro-
vados por unanimidade pelo 
Conselho Gestor do São Fran-
cisco, que envolve os quatro 
estados que receberão as 

águas (Ceará, Rio Grande do 
Norte, Pernambuco e Para-
íba), além do Ministério da 
Integração Nacional; Ministé-
rio das Minas e Energia, Casa 
Civil da Presidência da Repú-
blica, Agência Nacional das 
Águas, dentre outros órgãos.

 O secretário dos Recur-
sos Hídricos, Meio Ambiente e 
Ciência e Tecnologia, João Aze-
vedo, explicou que a adutora 
será implantada desde o eixo 
Norte da transposição até a 
barragem Condado, no muni-
cípio de Conceição. “Estamos 
agora na fase de detalhamento 
do projeto para que em 2013 a 
gente tente incluir como obra 
prioritária do Programa de 

Aceleração do Crescimento 
(PAC)”, destacou o secretário, 
acrescentando que a adutora 
vai permitir que a água do São 
Francisco seja melhor distri-
buída na Paraíba.

 As outras três entradas 
das águas do Rio São Francis-
co na Paraíba, são por Mon-
teiro, via barragem Porções, 
(eixo Leste) e São José das 
Espinharas (eixo Norte), esse 
eixo com duas entradas, uma 
na barragem Engenheiro Ávi-
dos e outra na Lagoa do Arroz. 
O Governo Federal retomou 
em Pernambuco em abril as 
obras do lote 12 que vão atin-
gir Monteiro, com previsão de 
chegada das águas até 2014.

População do Vale do Piancó 
receberá água do São Francisco

transposição 

O delegado Waldélio 
Lobo, de Santa Rita, afirmou 
já ter informações sobre os 
autores do assassinato do 
ajudante de pedreiro Josenil-
son Almeida da Silva, 32 anos, 
ocorrido na madrugada de 
ontem na comunidade João 
Úrsulo, município de Cruz do 
Espírito Santo. As primeiras 
suspeitas são de que os crimi-
nosos seriam integrantes de 
uma facção rival a que a víti-
ma pertencia e que já teriam 
assassinado outros três mem-
bros, entre eles, um irmão de 
Josenilson, há cerca de três 
meses em Santa Rita.

Segundo informações de 
familiares da vítima, o ajudan-
te de pedreiro estava dormin-
do quando bateram na porta 
da casa, gritando serem poli-
ciais e que tinham mandado 
de prisão. No levantamento, 
se tomou conhecimento que 
o ajudante de pedreiro inte-
grava facção quando residia 
no bairro de Tibiri, em Santa 
Rita, mas resolveu ir embora 
para a casa da mãe em Cruz 
do Espírito Santo.

Delegado diz 
ter informação 
de matadores 
de ajudante

homicídio 
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Partida de bocha abre jogos em CG
PARAÍBA PARALíMPICA

Paraíba CAMPINA

Durante os jogos, serão 
oferecidas aulas  de goalball e 
futebol para deficientes 

Com a exibição de um 
jogo de bocha, foi aberto on-
tem o Paraíba Paralímpica, 
no ginásio da Escola Estadual 
Nenzinha Cunha Lima, em 
Campina Grande. Durante os 
jogos, serão oferecidas, além 
da bocha paralímpica, aulas  
gratuitas  de goalball,  fute-
bol  para deficientes visuais 
e vôlei sentado. O projeto é 
realizado pelo Governo do 
Estado, por meio da Secreta-
ria de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel).

Na solenidade de aber-
tura, o titular da Sejel, José 
Marco, foi representado pelo 
chefe do Núcleo de Eventos 
da Secretaria, Harlen Vilarim.  
Ele ressaltou que o Paraíba 
Paralímpica tem o objetivo 
não somente de revelar no-
vos atletas, mas sobretudo de 
promover a inclusão social. 

Por sua vez, o secretário 
da Interiorização e da Ação 
do Governo, Fábio Maia, en-
fatizou que o projeto foi con-
cebido quando ele estava no 
comando da Sejel e que de-
pois foi consolidado na ges-
tão de José Marco. “A inclusão 
social é uma luta constante e 

Pela cidade

l O CAsO
A denúncia da coligação “Pra Campina crescer em paz” foi 

relativa a propagandas instaladas nas imediações da Feira da 
Prata e do Terminal de Integração. Os advogados do prefeito 
apelaram para o chamado “princípio da insignificância”, mas o 
magistrado não acolheu a defesa.

Contra
 

O vereador 
Fernando Carvalho (PT 
do B) defendeu ontem 
o fim da realização das 
carreatas em Campina 
Grande. “A minha 
candidata pode fazer 
as carreatas que ela 
quiser, mas eu não vou 
participar. Não vou 
defender uma coisa e 
praticar outra”, disse, na 
Câmara Municipal.

Colóquio Celso Furtado
Começa amanhã, em Campina Grande, o I Colóquio Celso 

Furtado sobre Cultura e Desenvolvimento, promovido através 
do Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria da 
Economia Criativa em parceria com a Secretaria de Cultura da 
Paraíba, o Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para 
o Desenvolvimento e o Instituto Itaú Cultural. O encontro tem 
o objetivo de promover um debate nacional sobre o papel da 
Cultura para o desenvolvimento do país, e acontecerá a partir 
das 9h no auditório do Sesc Centro.

Guia eleitoral   

O juiz da 17ª Zona Eleitoral, Ruy Jander Teixeira da Rocha, 
responsável pela propaganda de mídia e internet irá se reunir na 
tarde de hoje com representantes das emissoras de televisão e 
rádio de Campina Grande com o objetivo de sortear as emissoras 
que irão gerar o Guia Eleitoral. O encontro será realizado às 15h 
no Auditório do Fórum Eleitoral Desembargador Evandro de 
Sousa Neves, no bairro da Liberdade.

Também contra
 

Fernando Carvalho 
relatou uma série de 
transtornos gerados pelas 
carreatas. Ele é aliado 
da candidata a prefeita 
Daniella Ribeiro (PP), que 
prometeu não promover 
esse tipo de ação de 
campanha. Metuselá Agra 
(PMDB), ao contrário da 
candidata do seu partido, 
também é contra as 
carreatas.

O prefeito Veneziano Vital do Rêgo foi mais uma vez 
multado pela Justiça Eleitoral por propaganda irregular. 
Acatando denúncia da coligação “Pra Campina crescer em 
paz”, da prefeitável Daniella Ribeiro, o juiz da propaganda, 
Ely Jorge Trindade, multou o prefeito em R$ 5 mil.

Outra vez

Homologados
A Justiça Eleitoral concedeu mais dois registros de candi-

datura a prefeitáveis de Campina. Foram homologadas as can-
didaturas de Guilherme Almeida (PSC) e seu vice, Félix Araújo 
Neto (PC do B), e de Sizenando Leal e Ari Cirne, candidatos a 
prefeito e vice do PSOL. 

Quadro geral
Além dos prefeitáveis Guilherme e Sizenando, Artur 

Bolinha já havia recebido a homologação do registro pela 
justiça. Os pedidos de registro de Daniella Ribeiro (PP), Rome-
ro Rodrigues (PSDB), Tatiana Medeiros (PMDB) e Alexandre 
Almeida (PT) ainda serão julgados.

Guerra jurídica
Já a coligação “Campina segue em frente”, da peemedebis-

ta Tatiana Medeiros, denunciou a existência de irregularidades 
técnicas na fachada do comitê de Daniella Ribeiro. Ely Jorge 
Trindade acatou a denúncia e deu prazo para que as irregulari-
dades sejam corrigidas.

“ReFORMAs e PuxAdINHAs”

A Caixa Econômica Federal irá disponibilizar cerca 
de R$ 5 bilhões em crédito para obras de reforma e 
construção de residências. O prazo para pagamento das 
parcelas foi estendido para 96 meses e os juros reduzidos. 
Os interessados devem ir até uma agência do banco e 
apresentar documentos pessoais para avaliação cadastral. 
Para aqueles que são clientes da instituição financeira, em 
muitos casos, o limite já pode estar pré-aprovado e ser 
liberado após negociação com o gerente da agência.

permanente desse governo e, 
por meio do esporte, ela está 
cada vez mais se consolidan-
do”, disse Fábio. 

O coordenador do pro-
jeto e especialista em espor-
tes para a pessoa com de-
ficiência, professor Gilmar 
Araújo, salientou que, no 
próximo ano, a competição 
será realizada em outras re-
giões da Paraíba. Ele coman-
dou a exibição de bocha com 
a participação de paralisa-

dos cerebrais que utilizam 
cadeira de rodas. O objetivo 
do jogo é lançar bolas colori-
das o mais perto possível de 
uma bola branca chamada 
de “jack” (conhecida no Bra-
sil como “bolim”). 

É permitido o uso das 
mãos, dos pés ou de ins-
trumentos de auxílio para 
atletas com grande compro-
metimento nos membros 
superiores e inferiores. Há 
três maneiras de se praticar 

o esporte: individual, du-
plas ou equipes.   

Inscrições
Em Campina Grande, 

as inscrições para o Paraí-
ba Paralímpica são feitas na 
gerência da Sejel, que fica na 
sede da Secretaria de Inte-
riorização, na Rua Benjamin 
Constant, 146, Estação Velha. 
Outras informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
(83) 3310-9443. 

Paratleta no ginásio da Escola Estadual Nenzinha Cunha Lima, em Campina Grande, num jogo de bocha

FOTO: Divulgação

Começou na manhã de 
ontem a programação de 
rua do XXXVII Festival de In-
verno de Campina Grande. 
O evento, que teve início na 
última segunda-feira, reúne 
artistas locais, nacionais e 
internacionais em espetá-
culos de dança, teatro, mú-
sica e cultura popular em 
diversos pontos da cidade. O 
evento acontece até a próxi-
ma terça-feira (31).

Além das apresentações 
de dança e teatro que acon-
tecem no Teatro Municipal 
Severino Cabral (TMSC) e no 
cine-teatro do Sesc Centro, 
acontecem também shows 
de música em praças e es-
paços públicos de Campina 

Grande. Ontem pela manhã, 
as apresentações de Eloísa 
Olinto Samba Com Tradição 
e Henrique do Vale reuniram 
várias pessoas que trafega-
vam pelo Coreto Cultural do 
Calçadão, no Centro da cida-
de, em um repertório repleto 
de músicas que valorizam a 
cultura nacional do samba e 
da MPB.

No final da tarde e na 
noite, a programação do 
Festival de Inverno entrou 
no clima do rock, com o 
show das bandas campinen-
ses Meia de U.S., Moustache 
e Isca UP, que se apresenta-
ram na Praça da Bandeira, 
no Centro. De acordo com 
a vocalista da banda Mous-
tache, Kamila Tavares, este 
tipo de evento é importante 
para a divulgação das ban-

das locais, uma vez que são 
raros os eventos grandes em 
que estas bandas ganham 
destaque. “Estes shows em 
lugares abertos, neste caso 
na principal praça da cida-
de, que ajudam para que 
possamos mostrar nosso 
material para um público 
grande, que passam a co-
nhecer as nossas músicas”, 
disse Kamila. A Moustache, 
formada há mais de um ano, 
foi a vencedora do Festival 
Overdoze, promovido pelo 
Sesc e também se apresen-
tou no palco do Encontro 
Para a Nova Consciência, em 
2011. O grupo está em fase 
de conclusão de um EP com 
seis músicas autorais que 
deve ser lançado ainda este 
ano.

Hoje, a programação do 

Festival de Inverno conti-
nua com o espetáculo “Ro-
meu e Julieta: o encontro 
de Shakespeare e a Cultura 
Popular”, que se apresentará 
na Praça da Bandeira às 16h. 
Fechando a noite, o público 
campinense poderá confe-
rir o espetáculo “Quincas”, 
de João Pessoa, que fará sua 
apresentação no Teatro Mu-
nicipal. Amanhã, o destaque 
do evento volta a ser a mú-
sica, com os shows de Aline 
Canêjo, Débora Izabel, Ka-
line Bertino e Ivanildo Vila 
Nova, Iponax Vila Nova e 
Miro Oliveira no Coreto Cul-
tural do Calçadão, a partir 
das 16h. O encerramento do 
dia será com os shows das 
bandas Boa, Giordano Frag e 
Hijack, na Praça da Bandeira, 
das 17h às 21h.

Diogo Almeida
Especial para A União

Shows e bandas iniciam a programação 
musical do Festival de Inverno de Campina

CuLTuRA POPuLAR

Solenidade homenageia reservistas
31º BIMTz

O 31º Batalhão de 
Infantaria Motorizado 
(BIMTz), em Campina 
Grande, realiza no pró-
ximo dia 1º de setembro 
o encontro dos reservis-
tas do Exército do ano 
de 1972, que serviram 
na extinta 5ª Compa-
nhia de Infantaria. 

O evento, elabora-
do pelo Comando do 
31º BIMTz e pela comis-
são de reservistas da tur-
ma de 1972 será marca-
do por uma solenidade 
cívico-militar, com a pre-

sença de diversas autorida-
des civis e militares. Segun-
do o presidente da comissão 
de reservistas da turma de 
1972, o delegado da Polí-
cia Civil, Carlos Alberto Belo 
Temoteo, a solenidade tem 
grande significado, uma vez 
que esta turma de reservis-
tas serviu ao Exército no ano 
comemorativo do sesqui-
centenário da independên-
cia do Brasil. 

“Além disso, esse reen-
contro após 40 anos simbo-
liza um laço de amizade, 
lealdade, solidariedade e 

patriotismo, sendo o exem-
plo maior de integração 
do contingente da reserva 
e da ativa de militares do 
Exército Brasileiro”, disse 
Carlos Alberto.

 O delegado também 
explica que esta turma é 
pioneira neste tipo de so-
lenidade, uma vez que em 
1982 foram comemora-
dos os 10 anos do grupo. 
“Agora estaremos nos re-
encontrando, e devemos 
ser um exemplo para ou-
tras turmas de reservistas 
do país”, completou o pre-

sidente da comissão de 
reservistas da turma de 
1972.

Na programação do 
evento haverá o haste-
amento de bandeiras, 
almoço de confraterni-
zação, culto ecumênico, 
entrega de diplomas 
aos ex-reservistas além 
de homenagens para os 
reservistas já falecidos e 
também ao major Antô-
nio Paulo Câmara, que 
foi escolhido democrati-
camente para dar nome 
a essa turma da reserva.



AL vota hoje empréstimo da Cagepa
MATÉRIA POLÊMICA

Estado quer autorização 
para realizar operação com a 
Caixa no valor de R$ 150 mi

Gledjane Maciel
gledjane@yahoo.com.br

Nádya Araújo
Especial para o Jornal A União
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Cinco candidatos a 
prefeito na PB já estão 
fora das disputas
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Agenda dos candidatos

O candidato realiza pan-
fletagem no Conjunto dos 
Bancários, a partir das 15h. A 
concentração será na Praça 
da Paz.

Antonio Radical 
(PSTU)

Cícero Lucena e Ítalo 
Kumamoto participam, a par-
tir das 9h, de um encontro no 
Conselho Regional de Medici-
na (CRM) e, às 10h, concedem 
entrevista à imprensa. Às 17h, 
realiza caminhada no bairro do 
Cristo. A concentração será na 
Avenida da Fraternidade. E às 
20h, o tucano participa do en-
contro promovido pela Asso-
ciação Paraibana de Imprensa.

Estelizabel começa o dia 
realizando panfletagem e ade-
sivagem de veículos, a partir 
das 6h, no cruzamento entre 
as Avenidas Ruy Barbosa e 
Beira Rio, próximo ao Posto 
de Afrânio. Às 18h, a candidata 
do PSB realiza uma caminhada 
pelas ruas do bairro do Rangel. 
A concentração será na Praça 
da Amizade, que fica localiza-
da na Rua Dois de Fevereiro.

O candidato José Mara-
nhão se reúne com lideranças 
da coligação “João Pessoa 
Mais Feliz” às 7h30. A partir 
das 16h, a assessoria da cam-
panha se reúne com grupos 
de mobilização. Às 19h30, o 
candidato se encontra com 
desportistas no Hotel Caiçara, 
em Tambaú.

A candidata está em via-
gem a São Paulo.

O candidato do PT rea-
liza panfletagem hoje, a partir 
das 7h, no cruzamento das 
Avenidas Tancredo Neves e 
Boto de Menezes, no bairro de 
Tambiá. À tarde, a partir das 
14h, participa de seminário do 
PT no Cabo Branco. E à noite, 
a partir das 19h, o candidato 
se reúne com a categoria mé-
dica na Associação Médica da 
Paraíba.

O candidato vai partici-
par pela manhã do Encontro 
Nacional de Direito, que acon-
tece na UFPB. Às 13h, Renan 
acompanha sua candidata a 
vice-prefeita, a professora Ana 
Júlia, em entrevista a uma rádio 
local. Às 17h, participa de reu-
nião com o movimento LGBT. 
À noite, a partir das 19h, Renan 
participa de atividade cultural 
no Teatro Santa Roza. 

Cícero Lucena 
(PSDB)

Estelizabel 
Bezerra (PSB)

José Maranhão 
(PMDB)

Lurdes Sarmento 
(PCO)

Luciano Cartaxo 
(PT) 

Renan Palmeira 
(PSOL)

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) deve vo-
tar hoje, em sessão ordinária, 
no Plenário, o Projeto de Lei 
Nº 992/2012 que autoriza o 
Governo do Estado a prestar 
garantia em uma operação 
de crédito feita entre a Com-
panhia de Água e Esgotos da 
Paraíba (Cagepa) e a Caixa 
Econômica Federal (CEF), no 
valor de R$ 150 milhões. A 
aprovação dos deputados es-
taduais vai autorizar o Estado 
a ser avalista do empréstimo 
feito pela Cagepa.

A Comissão de Constitui-
ção, Redação e Justiça (CCJ) já 
aprovou o empréstimo. Já a Co-
missão de Acompanhamento 
e Controle da Execução Orça-
mentária não deu autorização 
ao pedido de aval do Governo 
do Estado ao empréstimo. Eles 
seguiram o parecer do relator 
deputado estadual Vituriano 
de Abreu (PSC) e reprovaram 
ontem o pedido por 3 votos a 2.

O relator do projeto, de-
putado Vituriano de Abreu 
(PSC), deu o parecer contrário 

A presidente da Associa-
ção Paraibana de Imprensa, 
a jornalista Marcela Sintônio, 
recebeu na tarde de ontem, 
em sessão especial da As-
sembleia Legislativa, a me-
dalha de Mérito Jornalístico.

Na ocasião, entre outros 
nomes da Paraíba, estiveram 
presentes, a reitora eleita da 
UFPB, Margarete Diniz, e o 
ex-deputado Aluísio Pereira.

Em discurso, o autor 
da propositura, o deputa-
do estadual João Gonçalves, 
lembrou que ao iniciar o 
processo para a presidência, 
Marcela passaria por um ca-
minho de muitos dissabores, 
pois, alveja tentar resgatar a 
credibilidade de uma entida-
de que já teve papel decisivo 
na construção da democra-
cia. “Ao homenageá-la, eu 
expresso toda a minha ad-
miração a essa pessoa que 

ao empréstimo, acompanhado 
dos deputados Gervásio Maia 
(PMDB) e Frei Anastácio (PT). 
Já o líder do governo na Casa, 
deputado Hervázio Bezerra, 
(PSDB) e a deputada Gilma 
Germano (PPS) foram contrá-
rios à decisão do relator.

Na última segunda-feira, 
o governador Ricardo Couti-
nho fez um apelo aos depu-
tados lembrando que o em-
préstimo será utilizado para 
pagar débitos da Cagepa com 
bancos. Essas dívidas foram 
contraídas em governos ante-
riores e precisam ser sanadas, 
pois representam mensal-
mente um déficit de R$ 7 mi-
lhões para a empresa. 

Projeto
O Projeto de Lei Ordi-

nária 992/2012 autoriza o 
Estado da Paraíba a prestar 
garantia em operações de cré-
dito a serem celebradas entre 
a Companhia de Água e Esgo-
tos da Paraíba (Cagepa) e Cai-
xa Econômica Federal. Caso 
seja aprovado, vai beneficiar 
a Cagepa com um empréstimo 
no valor de R$ 150 milhões. 
Segundo o projeto, os recur-
sos oriundos das operações 
de créditos serão destinados 
à redução do custo financeiro 
e o aumento da rentabilidade 
operacional da empresa.

Dos cinco integantes da Comissão, dois acompanharam o relator e dois  foram contra o parecer: placar de 3 a 2 contra o empréstimo

Presidente da API 
recebe homenagem

Estacionamentos podem ser gratuitos

MÉRITO JORNALÍSTICO

ShOPPINg CENTER

assumiu o compromisso por 
questões de gêneros e se 
identificou com causas popu-
lares”, acrescenta o deputado 
João Gonçalves.

A jornalista homenageada 
recebeu a medalha das mãos 
de João Gonçalves, com trilha 
sonora marcada pela música 
“Mulher brasileira em primei-
ro lugar”, de autoria de Benito 
Di Paula. A presidente afirmou 
que, apesar de já ter recebido 
outros prêmios e homenagens, 
essa era a mais especial, por se 
tratar de uma representação 
da casa do povo paraibano. 
Marcela lembrou e agradeceu 
também ao ex-deputado Alu-
ísio Pereira. “Foi através dele 
que eu entrei aqui”, reconheceu 
a jornalista.

 Marcela Sitônio assu-
miu a presidência da As-
sociação Paraibana de Im-
prensa em 2 de setembro de 
2009, quebrando assim uma 
hegemonia de 66 anos de co-
mando masculino.

Os estacionamentos em 
shoppings e comércio de um 
modo geral poderão passar 
a ser obrigatoriamente gra-
tuitos se na sessão ordinária 
de hoje, 19 dos 36 deputados 
(metade mais um do plenário) 
confirmarem a derrubada do 
veto do Governo ao projeto 
apresentado pelo deputado 
Janduhy Carneiro(PEN).

A decisão só depende ago-
ra do plenário porque, ontem, 
por quatro votos a três, a Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça da Assembleia Legislativa 
já derrubou este e mais quatro 
vetos encaminhados pelo Go-
verno, entre os quais também 
se inclui o veto à Medida Pro-
visória 196 que trata do PCCR 
dos professores do Estado. Se 

19 deputados votarem pelo 
veto, a Mesa da Casa promulga 
e transforma a matéria em lei.

A reunião da CCJ aconte-
ceu no auditório João Eudes 
da Nóbrega, e, além deste, 
analisou mais mais 26 vetos 
do Governo do Estado a proje-
tos de lei. Ao todo, na reunião, 
foram cinco derrubados, 13 
adiados pelos relatores, cinco 
mantidos e oito vetos tiveram 
pedido de vista apresentados 
por parlamentares.

Dos rejeitados pela CCJ, os 
destaques ficaram para o veto 
ao projeto de lei do deputado 
Janduhy Carneiro que dispõe 
sobre a suspensão de cobran-
ça de taxas de estacionamento 
por estabelecimentos comer-
cias no âmbito do Estado da 

Paraíba”.  O outro foi à Medida 
Provisória 196/2012, de au-
toria do próprio Poder Execu-
tivo, com  emenda do mesmo 
Janduhy Carneiro, asseguran-
do a legalidade do Plano de 
Cargos, Carreira e Remunera-
ção (PCCR) do Magistério.

A expectativa é que os ve-
tos derrubados sejam votados 
pelos parlamentares no plená-
rio na sessão ordinária de hoje. 
Além dos vetos, a CCJ também 
apreciou dois requerimentos 
e adiou o julgamento da MP 
197/2012, que trata da aber-
tura de crédito extraordinário, 
no valor de R$ 7 milhões em 
favor da Empresa Paraibana 
de Abastecimento e Serviços 
Agrícolas da Paraíba (Empasa), 
para atender os 195 municí-

pios paraibanos em situação 
de emergência, com o forneci-
mento de alimentos para so-
correr o rebanho do Estado.

Já que a reunião come-
çou atrasada, a Comissão de 
Constituição e Justiça adiou 
a apreciação da maior parte 
de sua pauta. O adiamento se 
deu a partir de uma sugestão 
apresentada pelo deputado 
Raniery Paulino(PMDB).

Participaram da reunião 
os deputados da oposição 
Janduhy Carneiro (presiden-
te); Raniery Paulino (PMDB); 
Olenka Maranhão (PMDB); 
Vituriano de Abreu (PSC); e os 
integrantes da bancada do Go-
verno Antônio Mineral (PSDB),  
Hervázio Bezerra (PSDB) e Léa 
Toscano (PSB).

Sessão “improvisada” atrasa reunião da CCJ
Através do Colégio de 

Líderes e da própria Mesa 
da Assembleia, os deputados 
estaduais decidiram na sema-
na passada que, neste perío-
do eleitoral, as terças-feiras 
serão reservadas somente 
para reuniões de comissões, 
mas ontem acabaram des-
cumprindo a decisão que 
eles tomaram, fazendo ses-
são plenária e atrapalhando 
a reunião da Comissão de 
Constituição e Justiça.

É que, ao contrário dos 

últimos dias, no horário regi-
mental havia quórum míni-
mo para abrir sessão (cinco 
parlamentares em plenário) 
e, esquecidos da decisão do 
colegiado de líderes, eles 
abriram a sessão e encheram 
o pequeno e o grande expe-
dientes de discursos.

O vice-presidente Ed-
milson Soares (PEN), Frei 
Anastácio (PT), Toinho do 
Sopão (PEN), Trócolli Júnior 
(PMDB) e o líder do Gover-
no Hervázio Bezerra (PSDB) 

não só improvisaram a ses-
são ordinária, como também 
acabaram prejudicando a 
Comissão de Constituição e 
Justiça que estava preparada 
para se reunir no plenário 
José Mariz.

Em decorrência disso, 
de última hora, a assessoria 
da CCJ foi obrigada a organi-
zar sonorização, iluminação 
e toda infraestrutura para 
reunião no auditório João 
Eudes. O resultado é que a 
reunião que estava marcada 

para 9h, mas atrasou muito 
e, para não ter de entrar pela 
tarde, terminou adiando o 
julgamento de grande parte 
das matérias que estavam 
em pauta.

Pelo calendário estabele-
cido na semana passada para 
o período eleitoral, as terças 
ficam reservadas a reuniões 
somente das comissões; as 
quartas para reuniões ple-
nárias; e as quintas e sextas-
-feiras para sessões especiais 
e audiências públicas.

Foto: Josivan Gomes



Cinco candidatos fora da briga
disputa municipal
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GERal

Ainda aguardam julgamento 
437 nomes para prefeito 
e 8.230 para vereador

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

Quem quebrou a 
cagepa, doutor?

A Assembleia Legislativa da Paraíba deverá votar 
hoje o pedido de autorização para que o Governo do 
Estado avalize um empréstimo de R$ 150 milhões que 
a Cagepa quer fazer junto à Caixa Econômica Federal 
(CEF). O assunto é mais que polêmico – e bota polêmico 
nisso. 

O Governo do Estado e sua bancada de sustentação 
defendem a aprovação do empréstimo e trabalham para 
convencer os deputados da oposição a também votarem 
pela aprovação da matéria. Mas a corda esticou tanto 
que essa conversa não é fácil nem entre deputados 
amigos de lados contrários. 

Mais difícil do que a relação do governo com a 
Assembleia Legislativa é a situação financeira da Cagepa. 
A empresa deve, só de empréstimos, R$ 114,7 milhões 
a cinco bancos privados. Isso força a Cagepa a pagar R$ 
6,4 milhões de juros dessa dívida todos os meses e isso 
vem se arrastando há muito tempo. 

Com a Cagepa em dificuldade financeira, o Governo 
do Estado é obrigado a arcar com essa despesa mensal. 
Com esses recursos (mais de R$ 6 milhões aos mês), 
o Estado poderia fazer obras estruturantes, como 
hospitais, estradas e moradias, em muitas localidades 
da Paraíba – todas muito necessitadas desse tipo de 
obra. 

Depois dessa breve explicação, vem a pergunta 
que a Paraíba se faz nesse momento da discussão: quem 
quebrou a Cagepa? A Cagepa quebrou, ficou quase 
inviabilizada, por uma série de ações e medidas tomadas 
por sucessivos governos anteriores ao que aí está. 

A Cagepa tem uma folha de pagamento de 
servidores que é capaz de pirar qualquer estudante 
iniciante de Economia: 81 por cento de tudo o que 
a empresa arrecada deságuam nessa folha. É muito 
dinheiro. Uma empresa normal não pode consumir 
mais de 30 por cento de sua receita com folha de 
pessoal. 

A Cagepa quebrou por conta de uma série de 
administrações irresponsáveis e desastrosas, que 
enviavam para a diretoria financeira da empresa 
pagamento de mordomias, débitos atrasados, tudo 
negociado com base em critérios políticos. 

A Cagepa está inviabilizada a partir dos 
seus débitos, por ser prisioneira de um Sindicato 
corporativista que prima pelos salários de seus filiados 
sem se importar com a viabilidade da empresa. 

Mas a Cagepa tem cura. Basta ter bom senso e 
coragem para cortar mordomias, como os altos salários 
onde 10 por cento dos funcionários consomem 50 por 
cento do que a empresa arrecada. 

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

O deputado e juiz

O deputado Tião Gomes (PSL) entrou em rota de colisão com o juiz 
da Comarca de Solânea, Osenival dos Santos Costa. “O juiz impugnou 
todas as candidaturas lançadas contra Beto do Brasil”, diz o deputado 
Tião. Segundo o deputado, o juiz havia tomado a decisão bem antes 
de anunciá-la publicamente. Em Solânea o clima de guerra por desse 
enfrentamento. 

Olha, contra membros do Judiciário e filho de ferreiro não é bom 
brigar.

Carta marcada

O parecer do deputado Antônio Vituriano de Abreu é contrário ao 
empréstimo. O deputado deveria apresentar o seu parecer na manhã de hoje, 
mas ontem reuniu os jornalistas e antecipou o voto. 

A tentação de aparecer na mídia é quase um pecado.

Ele acredita

O deputado Hervázio Bezerra, líder do governo na Assembleia Legislativa, 
dizia na manhã de ontem que não acredita em derrota do governo no caso 
do famoso empréstimo da Cagepa. “O empréstimo visa equilibrar as contas 
da Cagepa. Ninguém de bom senso na Paraíba iria querer a inviabilidade da 
empresa, porque isso seria a mesma coisa de se posicionar contra a população”, 
afirma o deputado. 

Por via das dúvidas, é bom trabalhar nos bastidores. 

Partiu para a luta

O governador Ricardo Coutinho partiu para o ataque e foi ontem às redes de 
TV defender a aprovação do empréstimo da Cagepa. Segundo ele, votar contra o 
empréstimo, não é votar contra o governo; “é votar contra o povo da Paraíba”. Ele 
acredita que o povo saberá julgar todos ao final desse processo. 

Esse empréstimo está mais difícil do que tomar dinheiro de velhaco.

Pelo menos cinco candi-
datos a prefeito já foram con-
siderados ontem pela Justiça 
Eleitoral fora das disputas no 
Estado. Após a apresentação 
de pedidos de impugnação, 
dois renunciaram e outros 
três tiveram as candidaturas 
indeferidas. Todas as deci-
sões judiciais sobre registro 
de candidaturas, inclusive, as 
impugnadas, devem ser pu-
blicadas até o dia 5 de agosto.

Segundo o juiz correge-
dor do TRE, Miguel de Bri-
to Lyra, na Paraíba, ainda 
aguardam julgamento 437 
candidatos a prefeito e 8.230 
a vereador. 

Em Santa Rita, José 
Paulo Vitorino dos Santos 
renunciou à candidatura à 
prefeitura. Em Rio Tinto, os 
candidatos a prefeito e vice, 
José Fernandes Gorgonho 
Neto e Maria Júlia Mendonça 
Silva, respectivamente, fize-
ram o mesmo. Quem também 
renunciou foi a candidata a 
vice-prefeita de Puxinanã, 
Carolina Aparecida Ribeiro 
(PRTB).

Em Gurinhém, o candi-
dato a prefeito, Sérgio Ro-
mero da Silva, e seu vice, Ro-
mero Paulo da Silva, foram 
julgados como inaptos para 
concorrer às eleições 2012. 
Em Riachão do Bacamarte, 
José de Arimatéa da Silva 
teve a candidatura a prefeito 
indeferida.

Já Solânea pode ficar 
sem candidatos no pleito 
deste ano. O município só 
teve duas candidaturas re-
gistradas para a vaga na pre-
feitura. Foram indeferidas as 
de Josenias Pereira da Silva 
à prefeitura e Allan Thales 
Rocha e Viana à vaga de vice. 
O outro concorrente, Sebas-
tião Alberto Cândido da Cruz 
(Beto do Brasil), já foi con-
testado com apresentação 
de pedido de impugnação e 
também pode ser impedido 
de participar da eleição.

O juiz Miguel de Britto 
Lyra, corregedor do Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB), lembra que as cha-
pas para as eleições majoritá-
rias podem ser modificadas 
até as vésperas do 1º turno. 

Contas
O Tribunal Regional Elei-

toral (TRE) reprovou ontem 
por unanimidade a prestação 
de contas apresentada pelo 
Diretório Estadual do PCdoB, 
referente ao exercício 2009. 
Além da desaprovação, o de-
sembargador José de Lorenzo 
Serpa, relator do processo, 
determinou a devolução dos 
valores informados no acór-
dão, que deverá ser publicado 
ainda essa semana.

Durante a sessão ordiná-
ria de ontem, o TRE ainda jul-
gou improcedente a ação que 
pedia a perda do cargo eletivo 
do vereador Davi Oliveira e 
Silva, do município de Alagoi-
nha. Na petição, o PPS pedia a 
cassação do mandato do par-
lamentar, que migrou para o 
PMDB. A decisão do relator, 
juiz Tércio Chaves de Moura, 
foi contra o voto do juiz Sylvio 
Pelico Porto Filho, que julga-
va a ação procedente.

Foto: Divulgação

Após um mês de reces-
so, a Câmara Municipal de 
Campina Grande abriu on-
tem pela manhã o semestre 
legislativo e, pouco antes do 
fim da sessão, o clima es-
quentou entre alguns verea-
dores. Uma grande confusão 
foi deflagrada após um dis-
curso do vereador Olímpio 
Oliveira (PMDB), que recla-
mou da não apreciação de al-
guns projetos da sua autoria. 

Acontece que, durante 
seu pronunciamento, o ve-
reador teria falado sobre as 
responsabilidades do pre-
sidente da Câmara, Nelson 
Gomes Filho (PRP), e do vice, 
Pimentel Filho (PMDB), que 
é também presidente da Co-
missão de Constituição, Jus-
tiça e Redação, mas os dois, 
assim como outros parla-
mentares, entenderam que 
Olímpio havia usado a pala-
vra “irresponsabilidade”. 

Bastante irritado, Pimen-

Confusão na Câmara marca 
primeira sessão após recesso

Juíza Maria das Graças toma 
posse no Tribunal de Justiça

campina GRandE

Lenildo Ferreira
da Sucursal de Campina Grande

tel reagiu. “Eu não sou irres-
ponsável, vereador. Eu lhe co-
nheci como um homem justo. 
Conheci vossa excelência aqui 
fazendo discursos que eu con-
tinuo aplaudindo, menos essa 
descambada que vossa exce-
lência deu hoje. Vossa excelên-
cia me respeite. Eu estou aqui 
há mais de 23 anos e nunca 
fiz uma inimizade”, afirmou, 
dirigindo-se a Olímpio. 

Nelson Gomes Filho tam-
bém mostrou-se ofendido. 
“Quero dizer da minha triste-
za pelas palavras do vereador 
Olímpio Oliveira, pessoa que 
tenho admiração. O senhor 
foi muito infeliz. Eu não trato 
nem um estranho com essas 
palavras. Não sou irrespon-
sável. Nunca levei esse nome. 
Nós merecemos respeito”, de-
clarou o presidente do legisla-
tivo municipal.

A vereadora Ivonete 
Ludgério (PSB), líder da 
bancada de oposição, suge-
riu que Olímpio fizesse um 
pedido de desculpas aos co-
legas, mas o peemedebista 

se recusou e, mostrando-se 
indignado, negou que tenha 
ofendido o presidente e o 
vice da Câmara, e fez um de-
safio. “Se alguém nesta Casa, 
por algum meio que a tec-
nologia dispõe, provar que 
eu chamei alguém aqui de 
irresponsável, eu renuncio 
ao mandato agora. Em mo-
mento nenhum faltei com 
o respeito a quem quer que 
seja. Eu não sou doido! Eu 
sei o que disse”, rebateu o 
vereador.

Olímpio Oliveira exigiu 
que o departamento técnico 
da Câmara Municipal provi-
dencie cópia do áudio do seu 
discurso. “Não chamei nin-
guém de irresponsável, isso 
vai ser provado. E eu quero 
que, assim como me cobram 
um pedido de desculpas, 
que tenham a humildade de 
fazer isso”, concluiu o parla-
mentar. Em seguida, Ivonete 
Ludgério, que presidia a ses-
são, encerrou os trabalhos. 
Os vereadores voltam a se 
reunir na semana que vem.

A juíza Maria das Graças 
Morais Guedes será empos-
sada hoje como desembarga-
dora no Tribunal de Justiça 
da Paraíba (TJPB). A sessão 
solene será realizada a partir 
das 16h, no plenário da Corte, 
onde a magistrada será sau-
dada pela desembargadora 
Maria de Fátima Bezerra Ca-
valcanti, em nome do Poder 
Judiciário.

A juíza será saudada ain-
da pelo Ministério Público, 
através da procuradora Katia 
Rejane de Medeiros Lira Luce-
na, e pelo representante da Or-

dem dos Advogados do Brasil 
(OAB),  Genival Veloso Filho.

A mais nova integrante da 
Corte de Justiça paraibana foi 
escolhida pelo critério de anti-
guidade, por unanimidade, em 
sessão extraordinária realiza-
da na última terça-feira. Maria 
das Graças é a terceira mulher 
a tomar assento no Pleno do 
Tribunal de Justiça da Paraíba 
e vai assumir a vaga deixada 
pelo desembargador Nilo Luiz 
Ramalho, que se aposentou.

A magistrada ocupava a 
titularidade da Vara de Entor-
pecentes da Comarca de João 
Pessoa e vinha atuando no 
Tribunal Pleno como juíza con-
vocada. O presidente do TJPB, 

desembargador Abraham Lin-
coln da Cunha Ramos, reiterou 
as qualidades da nova desem-
bargadora e destacou sua com-
petência, que fez com que ela 
fosse por dez vezes convocada 
para as sessões do Pleno e das 
Câmaras Cíveis e Criminal.

A juíza Maria das Graças 
Morais Guedes nasceu na ci-
dade de São Mamede, no Ser-
tão da Paraíba, e é graduada 
Bacharel em Ciências Jurídi-
cas pela Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB). Ingressou 
na magistratura paraibana em 
1984 e em 1997 assumiu a 8ª 
Vara Criminal da Capital (atual 
Vara de Entorpecentes), onde 
trabalhava atualmente.

Maria das Graças Morais Guedes será empossada hoje como desembargadora, em sessão às 16h

Priscylla Meira 
priscyllameira@gmail.com



CONQUISTA DO VOTO

Internet e conversas entre 
amigos também ajudam 
eleitor a decidir o voto

TV ainda é carro-chefe nas eleições
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Construtoras e incorpo-
radoras terão de indenizar o 
consumidor caso não entre-
guem os imóveis vendidos na 
data contratada. É o que pre-
vê projeto de lei apresentado 
pelo senador Eduardo Lopes 
(PRB-RJ). A proposta aguarda 
designação do relator na Co-
missão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania (CCJ).

O projeto de lei do Sena-
do (PLS 97/2012) determina 
que as empresas indenizem 
o equivalente a 2% do valor 
total contratado se não hon-
rarem o contrato. Não haverá 
indenização apenas quando o 
contrato previr prazo de tole-
rância, que não pode ser maior 
do que seis meses. Para isso, a 
proposta de Eduardo Lopes 
altera o Código de Defesa do 
Consumidor (lei 8.078/1990).

Se a entrega do imóvel 
não acontecer no prazo, além 
da indenização, o projeto de 
lei determina multa moratória 
mensal de 0,5% sobre o valor 
total do imóvel, devidamente 

atualizado, a contar da data 
prevista no contrato.

De acordo com o projeto, 
o consumidor poderá utilizar 
o valor proveniente da multa 
para abater em parcelas que 
vencerem após o prazo previs-
to para entrega do imóvel ou 
pedir sua devolução, que deve 
ser feita em, no máximo, 90 
dias após a entrega das chaves 
ou da assinatura da escritura 
definitiva.

Na hipótese de o atraso 
ser superior a seis meses, o 
consumidor poderá rescindir 
o contrato e receber restitui-
ção atualizada das parcelas já 
pagas. Ao justificar o projeto, 
o autor observa que a indeni-
zação para atraso na entrega 
do imóvel não é prevista na 
maioria dos contratos. Quan-
do existe tal previsão, ressal-
tou, as penalidades são insu-
ficientes para compensar os 
transtornos causados ao con-
sumidor.

“A intenção é compensar 
o consumidor que não pôde 

mudar-se no período estima-
do e precisou contar com a 
caridade de amigos, parentes 
ou mesmo alugar um imóvel. 
Essa situação não é prevista 
nos contratos e, quando muito, 
as penalidades eventualmente 
estabelecidas para o fornece-
dor não são suficientes para 
compensar os inconvenientes 
e prejuízos causados ao con-
sumidor e, reflexamente, a 
eventuais amigos e parentes”, 
argumentou .

O senador Eduardo Lo-
pes informou que a adoção do 
percentual de 2% deveu-se ao 
fato de já ser previsto esse ín-
dice para descumprimento de 
ações impostas ao consumi-
dor. Com o projeto, ressaltou 
o senador, a regra vai passar a 
ser uma “via de mão dupla”.

Depois de examinado 
pela CCJ, o projeto ainda será 
votado pela Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Contro-
le (CMA), onde receberá deci-
são terminativa.

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 Estatuto do Desar-
mamento (Lei 10.826/03), 
que restringe a comerciali-
zação de armas e proíbe o 
porte, com exceções, e pre-
tende instituir o “Estatuto da 
Regulamentação 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 pas-
sa ser a permissão”, explica 
o autor. “O cidadão de bem 
tem o direito de ter sua arma 
para se defender mediante 
critérios técnicos bem defi-
nidos, por exemplo, o exame 
psicotécnico”, argumenta.

Pela proposta, para com-
prar uma arma de fogo, o inte-
ressado deverá ter no mínimo 
21 anos e deverá apresentar 
documento de identidade, 
Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF), comprovantes de re-
sidência e de ocupação lícita. 
Ele não poderá possuir ante-
cedentes criminais ou estar 
sendo investigado em inqué-
rito policial por crime doloso 
contra a vida ou mediante 
qualquer forma de violência. 
Ele deverá ainda ter feito 
curso básico de manuseio de 
arma e iniciação ao tiro. Além 
disso, deverá estar em pleno 
gozo das faculdades mentais, 
comprovado por atestado ex-
pedido por profissional habi-
litado.

Rogério Mendonça afir-
ma que o projeto atende ao 
referendo de 2005, quando 
60 milhões de eleitores, ou 
seja, mais de 60% deles, re-
jeitaram a ideia de se extin-
guir o comércio de armas e 
munições no Brasil. Segundo 
ele, com o Estatuto do De-
sarmamento, houve redução 
drástica no número de es-
tabelecimentos no país que 
vendem armas – de cerca de 
2.400 existentes em 2000 
passou-se para cerca de 200 
–, mas isso não contribuiu 
para a redução da criminali-
dade. “Em 20 dos 27 estados 
da Federação houve aumen-
to 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.

Controle
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.

Brasília – O desaque-
cimento da economia e as 
desonerações de impostos 
fizeram com que, em junho, 
a arrecadação federal inter-
rompesse a sequência de 
crescimento real em relação 
ao mesmo mês do ano ante-
rior. Segundo números divul-
gados pela Receita Federal, a 
União arrecadou R$ 81,107 
bilhões em junho, queda de 
6,55% na comparação com 
junho de 2011, consideran-
do a correção pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA).

No primeiro semestre, a 
arrecadação federal somou 
R$ 508,555 bilhões, cresci-
mento de 3,66% em relação 
aos seis primeiros meses de 
2011, também considerando 
o IPCA. Foi o quarto mês se-
guido em que a arrecadação 
desacelerou na comparação 
com a arrecadação acumula-
da no ano anterior. Em mar-

Rio de Janeiro e Curitiba 
– A televisão continua como 
carro-chefe na disputa pelo 
voto dos eleitores, seja por 
meio das coberturas dos te-
lejornais e de debates entre 
os candidatos ou pela pro-
paganda  eleitoral gratuita, 
que é veiculada também pe-
las emissoras de rádio. O uso 
de ferramentas da internet, 
principalmente as redes so-
ciais, vem crescendo, mas 
existem eleitores que, mes-
mo morando em grandes ci-
dades, como o Rio de Janeiro 
e Curitiba, não dispensam a 
conversa com amigos para 
formar opinião sobre os can-
didatos e escolher aquele 
que terá seu voto.

Eleitores ouvidos pela 
Agência Brasil sobre como se 
informam sobre o processo 
eleitoral manifestaram tam-
bém desinteresse e decepção 
com os políticos. O vigilante 
Marcos Gomes de Oliveira, 
morador de Nova Iguaçu, no 
Rio de Janeiro, por exemplo, 
diz que sempre desliga a te-
levisão quando começa o 
horário da propaganda elei-
toral gratuita.

Celso de Freitas Rodri-
gues, de São João do Meriti, 
também no Rio de Janeiro, 
porém, procura se informar 
sempre pelo rádio e pela 
televisão. “Procuro sempre 
me espelhar nos candidatos 
ficha-limpa, saber quais as 
condições (de melhoria) eles 
pretendem trazer paras as 
pessoas e o que podem fa-
zer pela minha comunidade, 
pela região onde eu moro.”

Entre os que não dis-
pensam o papo com os 
amigos antes de escolher o 
candidato estão o ajudante 
de masseiro Luiz Henrique 
Ferreira e a advogada Fer-

nanda Alemberque, do Rio 
de Janeiro. Eles ressaltam, 
porém, que gostam de assis-
tir aos programas eleitorais 
para analisar as propostas 
de cada um.

Em Curitiba, a televisão 
por si só não define a esco-
lha do canditato, conforme 
relataram alguns eleitores 
ouvidos pela ABr. O cientista 
social e funcionário públi-
co Rodrigo Kraemer diz que 
nas eleições para prefeito e 
vereador geralmente vota na 
legenda.

A vigilante Dolores An-
drade, também moradora da 
capital paranaense, porém, 
admite que indicacações de 
“pessoas conhecidas” têm 
peso na sua escolha. O apo-
sentado Nelson Rocha de 
Souza dá preferência aos 
candidatos “mais coerentes” 
e diz que, para isso, acompa-
nha o noticiário político nos 
jornais, telejornais e assiste 
aos debates dos candidatos 
na TV. 

A internet é o meio esco-
lhido pelo médico Mário Lo-
bato da Costa para embasar 
sua escolha. Segundo Costa, 
as redes sociais permitem 
obter informações que “não 
são filtradas ou manipuladas 
pela grande mídia”.

Entre os curitibanos, há 
muitos eleitores descrentes 
ou decepcionados com os 
políticos, como o pipoqueiro 
José Altamir Frutuoso. “No 
ano passado, estraguei meu 
voto: descobri que o meu 
candidato, depois de eleito, 
era racista.”

O gari Saulo da Silva mos-
tra-se ainda mais descrente: 
“Político? Só dá ladrão. Eu 
voto nulo, sempre votei nulo, 
não adianta escolher.”  Tam-
bém desiludida com os can-
didatos, a auxiliar de cozinha 
Sueli Cordeiro já decidiu que 
votará em branco na  eleição 
de 7 de outubro deste ano. Se 
não votar em branco, Sueli diz 
que simplesmente não com-
parecerá à zona eleitoral para 
escolher seus candidatos a 
prefeito e a vereador.

CE pagará R$ 640 mil 
a anistiados políticos

Projeto prevê indenização 
em caso de atraso de imóvel

Deputado 
quer revogar 
Estatuto do 
Desarmamento

DITADURA MILITAR
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Consumidor poderá utilizar valor da multa para abater em parcelas, de acordo com o projeto

Arrecadação federal cai 
6,55% em relação a 2011

ço, o crescimento acumulado 
correspondia a 7,32% em 
relação ao primeiro trimes-
tre de 2011. A expansão caiu 
para 6,28% em abril e 5,83% 
em maio.

Com o resultado de ju-
nho, a arrecadação em 2012 
está se expandindo em rit-
mo menor que as previ-
sões da Receita. Até o mês 
passado, o Fisco projetava 
crescimento real entre 4% e 
4,5% da arrecadação neste 
ano. A previsão, no entanto, 
desconsiderava a queda na 
estimativa oficial de cresci-
mento da economia. No fim 
da semana passada, o Minis-
tério do Planejamento revi-
sou para 3% a estimativa de 
expansão do Produto Interno 
Bruto (PIB) para este ano.

As previsões da Recei-
ta também não levavam em 
conta algumas desonerações, 
como a redução do Imposto 
sobre Produtos Industriali-
zados (IPI) para automóveis, 
a redução de Imposto sobre 
Operações Financeiras (IOF) 

para o crédito a pessoas físi-
cas e a diminuição para zero 
da alíquota da Contribuição 
de Intervenção no Domínio 
Econômico (Cide) para a ga-
solina e o diesel.

De acordo com a Receita 
Federal, os principais fatores 
que provocaram a queda da 
arrecadação em junho, além 
das desonerações, foram o 
fraco desempenho da indús-
tria, que interfere no paga-
mento de Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI), e 
a queda da lucratividade das 
empresas, que tem impac-
to sobre o recolhimento do 
Imposto de Renda da Pessoa 
Jurídica (IRPJ) e da Contri-
buição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL).

No caso do IPI para mer-
cadorias produzidas no país, 
a arrecadação caiu 24,49% 
em junho na comparação 
com o mesmo mês de 2011. 
No caso do IRPJ e da CSLL, 
a queda correspondeu a 
11,4%. Essas quedas consi-
deram a inflação pelo IPCA. 

Fortaleza - O Governo do 
Ceará autorizou o pagamento 
de R$ 30 mil como indeniza-
ção para os familiares do ex-
-preso político Bergson Gur-
jão Farias, que aos 25 anos foi 
morto na Operação Araguaia, 
em 1972. Ao todo o Governo 
cearense vai pagar R$ 640 mil 
em agosto próximo para anis-
tiados políticos. 

No Ceará, 228 processos 
foram julgados pela Comis-
são Especial de Anistia. Cabe 
a essa comissão a avaliação 
da procedência dos pedidos 
de indenização das pessoas 
detidas sob acusação de terem 
participado de atividades po-
líticas entre 2 de setembro de 
1961 a 15 de agosto de 1979, 
que tenham ficado sob a guar-
da e responsabilidade de ór-
gãos da estrutura administra-
tiva do Ceará, ou em quaisquer 
dependências desses órgãos, 

e que sofreram sevícias que 
deixaram comprometimentos 
físicos e psicológicos.

Nove pagamentos já fo-
ram efetuados aos anistiados 
ou familiares, totalizando cer-
ca de R$ 5,5 milhões em inde-
nizações que podem ficar en-
tre R$ 5 mil (mínimo) e R$ 30 
mil (máximo).

Para a secretária cea-
rense da Justiça e Cidada-
nia, Mariana Lobo, o paga-
mento aos anistiados é uma 
vitória na luta pela defesa 
da democracia e direitos 
humanos. Ela diz que “em-
bora a retratação do Estado 
e a indenização não possam 
amenizar os efeitos e sofri-
mentos sofridos pelos anis-
tiados e seus familiares, é 
de fundamental importân-
cia ao Governo do Estado 
reconhecer os erros do pas-
sado e pedir oficialmente as 
desculpas do Estado às víti-
mas de perseguição política 
e seus familiares”.

Lauriberto Braga
Da Agência Estado



Brasília - A oposição na 
Síria denuncia que o governo 
do presidente sírio, Bashar Al 
Assad, transferiu armas quí-
micas para os aeroportos loca-
lizados nas fronteiras do país 
com vários vizinhos. A Síria 
está localizada em uma área 
próxima ao Líbano, à Jordânia, 
ao Iraque, à Turquia e a Israel.

A informação foi divul-
gada pelo Exército Sírio Livre, 
que é formado por integrantes 
da oposição. As autoridades 
sírias admitiram que poderão 
usar armas químicas em caso 
de ameaças externas ao país.

“Nós, do comando do 
Exército Sírio Livre, sabemos 
perfeitamente onde estão es-
sas armas e os seus posiciona-
mentos. Revelamos que Assad 
transferiu algumas armas e 
equipamentos de mistura de 
componentes químicos para 
aeroportos da fronteira”,  diz a 
oposição em comunicado. 

O Exército Sírio Livre dis-
se que o governo começou, há 
meses, a deslocar estoques de 
armas de destruição de massa 
para fazer pressão na região e 
na comunidade internacio-
nal. Na última segunda-feira, 
o porta-voz do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros da Sí-
ria, Jihad Makdissi, disse que 
o governo sírio pode usar ar-

Assad enviou armas químicas à
fronteira, denuncia oposição síria
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MUNDO

O governo já admitiu que 
pode usar esse tipo de 
arsenal se for atacado
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mas químicas, se considerar 
necessário.

De acordo com o porta-
voz, as armas químicas serão 
adotadas em “caso de ataque 
externo e nunca contra os 
seus cidadãos”. Há 16 meses 
a Síria enfrenta um clima de 
guerra, com a morte de mais 
de 16 mil pessoas, inclusive 
crianças e mulheres.

A confirmação sobre o uso 
de armas químicas provocou 
preocupação na comunidade 
internacional. O presidente 

norte-americano, Barack Oba-
ma, avisou ao governo sírio 
que é “um erro trágico” usar 
armas químicas, e a ação pode 
levar à punição internacional.

O presidente do Conselho 
Nacional Sírio (CNS), Abdel 
Basset Sayda, principal repre-
sentante da oposição, disse 
estar convencido da possibi-
lidade de Assad usar armas 
químicas. “Um regime que 
massacra crianças e violenta 
mulheres poderia perfeita-
mente usar armas químicas.”

A oposição síria infor-
mou ainda que apenas na 
última segunda-feira oito de-
tentos foram mortos durante 
a repressão de uma rebelião 
na prisão central de Alepo, 
no Norte do país. O motim 
ocorria enquanto a cidade, a 
segunda mais importante da 
Síria, sofria o quinto dia con-
secutivo de bombardeios por 
parte de forças do governo. Os 
oposicionistas disseram que a 
polícia atirou e lançou gás la-
crimogêneo nos detentos.

Ao completar um 
ano no governo, o pre-
sidente do Peru, Ollanta 
Humala, anunciou que 
fará uma reforma minis-
terial. Na segunda-feira, 
vários ministros coloca-
ram os cargos à dispo-
sição informando que 
pretendiam facilitar o 
processo para o presiden-
te. O novo chefe de ga-
binete da Presidência da 
República peruana, Juan 
Jimenez, disse que as re-
formas pretendem forta-
lecer a segurança pública 
e o combate ao crime or-
ganizado no país.

Jimenez disse ain-
da que as mudanças 
incluem alterações na 
estrutura da polícia na-
cional e a unificação de 
uma série de agências de 
controle do crime orga-
nizado no Peru. O che-
fe de gabinete apelou 
também para que par-
tidos políticos, veículos 
de comunicação e movi-
mentos sociais cooperem 
com o governo no que 
chamou de combate ao 

terrorismo. “É hora de 
reagir firmemente e re-
jeitar esses grupos que 
buscam minar a demo-
cracia e estabelecer uma 
nova relação de todos 
com o problema”, desta-
cou Jimenez.

Humala assumiu o 
poder em julho de 2011. 
Na ocasião, sua vitória 
foi celebrada por vários 
líderes políticos sul-ame-
ricanos por representar 
a vitória sobre o conser-
vadorismo político. Ele 
venceu as eleições contra 
Keiko Fujimori, filha do 
ex-presidente Alberto Fu-
jimori (1990-2000). Ao to-
mar posse, o presidente 
prometeu dar prioridade 
às questões sociais e de 
segurança.

 O Brasil foi o primei-
ro país visitado por Hu-
mala, logo depois de sua 
eleições. Segundo ele, os 
programas de transferên-
cia devem ser tomados 
como exemplo para o 
Peru. Ele elogiou as con-
quistas sociais obtidas no 
Brasil, nos últimos anos.

Peru tenta fortalecer
o setor de segurança

REFORMAS 

O presidente Bashar Al Assad transferiu arsenal químico para aeroportos localizados nas fronteiras

FOtOS: Divulgação

Genebra (EFE) - O avião 
solar Impulsione completou 
ontem o primeiro voo inter-
continental propulsado uni-
camente pela energia que 
capta do sol e armazena em 
suas asas.

O protótipo capaz de voar 
sem combustível aterrissou às 
20h30 locais (15h30 de Brasí-
lia) no aeroporto de Payerne, 
uma cidade localizada no no-
roeste da Suíça onde está seu 
hangar, após completar um 
voo de seis mil quilômetros 
que o levou até Ouarzazate, 
no centro do Marrocos, com 
escalas em Madri e Toulouse 
(França).

O psiquiatra e aventurei-
ro suíço Bernard Piccard e o 
ex-piloto militar André Bors-
chberg, impulsores deste 
projeto, quiseram demons-
trar o enorme potencial das 
fontes de energias renová-
veis e sua confiabilidade.

Em Ouarzazate, o avião 
e a equipe por trás deste 
projeto participaram de uma 
série de atividades relacio-
nadas com a promoção das 
energias renováveis a convi-
te da Agência Marroquina de 
Energia Solar.

Ao aterrissar novamente 
na Suíça, o Impulsione com-
pletou a viagem sem utilizar 
nenhum tipo de combustível.

Além disso, foi a con-
clusão de um périplo que 
pôs a toda prova mais que 
qualquer outro a capacida-
de técnica da aeronave de 
enfrentar condições meteo-
rológicas e atmosféricas difí-

ceis. Esta foi uma das razões 
pelas quais a viagem de ida 
e volta do Marrocos foi rea-
lizada em oito períodos, com 
uma média de 750 quilôme-
tros de voo contínuo.

A parte mais difícil da 
travessia foi aterrissar em 
seu destino final, já que 
Ouarzazate, a 1.151 metros 
sobre o nível do mar, está 
localizada na cadeia mon-
tanhosa do Atlas, uma zona 
de frequentes tempesta-
des elétricas, fortes ventos 
contrários, turbulências e 
correntes térmicas. O Im-
pulsione foi projetado ini-
cialmente para provar sua 
capacidade de voar de dia e 
de noite, um desafio que su-
perou no ano passado, com 
um voo contínuo de pouco 
mais de 26 horas.

“Fomos além desse pro-
pósito para provar que sua 
tecnologia é confiável e a efi-
ciência de seu consumo de 
energia”, explicou a equipe 
do projeto, que considera a 
conclusão desta viagem ao 
norte da África como um tes-
te bem-sucedido com vistas 
a uma volta ao mundo pre-
vista para 2014.

No entanto, essa viagem 
ao redor do planeta não será 
realizada com o atual protóti-
po, mas com outro que atual-
mente está sendo construído 
na Suíça com a participação 
de várias empresas que es-
tão inovando e apresentando 
tecnologias totalmente no-
vas e exclusivamente pensa-
das para este projeto. 

Avião solar completa o
1o voo intercontinental 

NA SUÍÇA

As vendas de armas de 
fogo no Estado do Colorado 
aumentaram sensivelmente 
após o tiroteio no cinema 
da cidade de Aurora, que 
deixou 12 mortos e 58 fe-
ridos, informou ontem o 
jornal Denver Post. As con-
sultas aos estabelecimentos 
mostraram um aumento de 
41% das vendas depois do 
massacre da última sex-
ta-feira, na pré-estreia do 
novo filme do Batman. 

Houve também um au-
mento no número de pesso-
as que procuram formação 
para obter uma licença para 
porte de armas, ressalta o 
relatório. Portar armas em 

local público é legal em 49 
dos 50 Estados, se a pessoa 
tiver permissão correspon-
dente ao tipo de arma. Illi-
nois é o único Estado em 
que isto é proibido.

“É totalmente insano”, 
comentou Jake Meyers, um 
empregado de uma loja de 
armas em Parker, que afir-
mou que de 15 a 20 pesso-
as esperavam em frente à 
loja quando ele chegou para 
trabalhar algumas horas 
após o assassinato. “Mui-
tas pessoas diziam: ‘não 
achava que precisaria de 
uma arma, mas agora sim’”, 
acrescentou.

O Colorado aprovou 

O Paraguai deve realizar 
eleições democráticas e trans-
parentes se quiser retornar à 
União das Nações Sul-ameri-
canas (Unasul), determinou 
o bloco regional em reuniões 
que terminaram ontem em 
Lima, em concordância com 
pronunciamentos anteriores 
do Mercosul.

“Há consenso em todos os 
países da Unasul para ratificar 

a unidade política e isto signi-
fica que todos nós queremos 
contribuir para que, pela via 
democrática, seja possível res-
tabelecer o sistema político no 
Paraguai”, declarou Salomón 
Lerner Ghitis, presidente do 
Grupo de Alto Nível da Unasul 
para o acompanhamento da 
situação política no país sul-a-
mericano.

Lerner Ghitis, ex-primei-

ro-ministro do governo peru-
ano, informou que a Unasul 
espera que o Paraguai possa 
promover um processo elei-
toral transparente (previsto 
para abril de 2013) e mostrar 
respeito pelas liberdades polí-
ticas, pelos direitos humanos 
e pela liberdade de expressão 
como condições básicas para 
seu retorno à entidade.

O Grupo de Alto Nível da 

Unasul, que acompanha a si-
tuação paraguaia, voltará a se 
reunir em 13 de agosto, tam-
bém em Lima. A Unasul deci-
diu suspender o Paraguai após 
a destituição, em 22 de junho, 
do ex-presidente Fernando 
Lugo, afastado da presidência 
por um julgamento político 
sumário no Congresso para-
guaio e substituído pelo vice
-presidente Federico Franco.

Vendas de armas aumentam 41% no 
Colorado após o tiroteio em cinema

Unasul exige eleições democráticas
para que o Paraguai retorne ao bloco

ESTADOS UNIDOS

DEcISãO DE pAÍSES

2.887 verificações de an-
tecedentes criminais de 
sexta-feira a domingo, uma 

alta de 43% em relação à 
semana anterior e um avan-
ço de 39% sobre o mesmo 
período do ano passado, de 
acordo com a reportagem

Sem antecedentes cri-
minais, James Holmes, o au-
tor do massacre da última 
sexta-feira, conseguiu com-
prar legalmente quatro ar-
mas de fogo, incluindo um 
rifle semiautomático. Atra-
vés da internet comprou 
mais de 6 mil balas. Aqueles 
que defendem uma regula-
mentação mais severa, con-
sideram que as leis flexíveis 
de muitos estados tornam 
os Estados Unidos um país 
exposto à matanças.

James Holmes assassinou 12
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Jogo decisivo hoje
pela Segunda Divisão 
no Estádio Amigão

JogoS olímPicoS

Seleção Brasileira 
enfrenta hoje camarões
como franca favorita

Meninas do Brasil estreiam

curtas

Cinco países buscam
sua primeira façanha

Dilma viaja para a
abertura dos Jogos

Olimpíada orçada em
mais de R$ 27 bi

Handebol feminino
sonha com medalha

Rafael cortado

Cinco países latino-americanos 
lutam para conseguir uma façanha em 
Londres-2012: conquistar a primeira 
medalha olímpica de sua história. Para 
a maioria dos atletas desses países - 
Bolívia, El Salvador, Honduras, Guatemala 
e Nicarágua - só o fato de levar sua 
bandeira na cerimônia de abertura dos 
Jogos, na próxima sexta-feira, já será 
um grande feito.

A presidente Dilma Rousseff, 
acompanhada por uma comitiva de ministros, 
viajou ontem para Londres, capital do Reino 
Unido, onde fica até o próximo sábado (28). 
Ela programou uma intensa agenda, que 
inclui a abertura da 30º edição dos Jogos 
Olímpicos, quando aproveitará para promover 
o Brasil como destino turístico, e atividades 
de fortalecimento do Programa Ciência sem 
Fronteiras, além de várias reuniões. 

As contas das Olimpíadas de Londres 
estão abertas, mas ninguém espera que o 
evento faça mágica em uma economia a meio 
mastro. Desde 2007, o orçamento dos Jogos 
Olímpicos não sofreu oficialmente nenhuma 
variação: eles vão custar 9,3 bilhões de libras 
(27,5 bilhões de reais) para os contribuintes, 
um número já quadruplicado em relação ao 
anunciado em 2005 no relatório vencedor da 
candidatura britânica.

O discurso em participações 
anteriores era o de aprendizado e busca de 
evolução para competições seguintes. Agora, 
o objetivo da seleção feminina de handebol 
mudou. O quinto lugar no Mundial realizado 
em São Paulo, no ano passado, e o bom 
desempenho em amistosos contra grandes 
equipes na preparação para os Jogos fez com 
que o status da equipe desse um grande 
salto. E  já sonha com medalha.

Com a saída de Rafael, machucado, a CBF confirmou que o 
goleiro Renan Ribeiro, reserva de Victor no Atlético-MG, 
viajou à Inglaterra na noite de ontem para virar o terceiro 

goleiro da seleção olímpica. Ribeiro, de 22 anos, não será 
inscrito na Olímpiada. Ele ocupará o lugar que era de Gabriel, 
do Milan. Ou seja, treinará com os demais jogadores e fica 
de sobreaviso caso um dos dois outros goleiros seja cortado. 
Rafael, que pertence ao santos, voltou ontem ao Brasil.

A Federação Inter-
nacional de Voleibol 
definiu e divulgou a ta-
bela dos confrontos do 
vôlei de praia nos Jogos 
Olímpicos de Londres. 
A fase classificatória 
começa no próximo sá-
bado e vai até o dia seis 
de agosto. A grande de-
cisão no feminino será 
no dia 11 de agosto, 
enquanto a disputa da 
medalha de ouro entre 
os homens acontece no 
dia seguinte.

O baiano Ricardo, 
que há quase 15 anos 
está radicado em João 
Pessoa, joga ao lado do 
carioca Pedro Cunha, 
que constantemente 
vem à Capital treinar ao 
lado do seu parceiro. A 
dupla está na chave F 
das disputas do vôlei de 

praia nas Olimpíadas. 
Ricardo e Pedro Cunha 
abrem a participação 
masculina no torneio no  
próximo dia 28, às 16h, 
no horário de Brasília, 
diante dos noruegueses 
Skarlund e Spinnangr.

O primeiro time a 
abrir a campanha bra-
sileira no vôlei de praia 
é formado por Juliana 
e Larissa. As atuais líde-
res do ranking mundial 
jogam no dia 28 con-
tra Rigobert e Li Yuk, 
das Ilhas Maurício, às 
13h30, horário de Brasí-
lia. No dia 29, será a vez 
das outras duas duplas 
brasileiras estrearem. 
Às 7h, Alison e Emanuel 
abrirão os jogos do Gru-
po A no masculino, en-
frentando os austríacos 
Doppler e Horst. 

Duplas brasileiras iniciam 
disputa do vôlei no dia 28

As Olimpíadas de Lon-
dres serão abertas oficialmen-
te nesta sexta-feira, mas algu-
mas competições já começam 
hoje. O futebol feminino do 
Brasil, por exemplo, estreia 
hoje, às 14h45 (horário de 
Brasília) no Millennium Sta-
dium, na cidade de Cardif, no 
país de Gales. As brasileiras 
vão enfrentar Camarões. Fa-
zem parte do grupo E ainda 
Nova Zelândia e as anfitriãs da 
Grã-Bretanha.

A exemplo da seleção 
masculina, a seleção feminina 
nunca conseguiu a tão sonha-
da medalha de ouro em uma 
olimpíada. Desde que se tor-
nou um esporte olímpico, em 
1996, em Atlanta, o Brasil tem 
tido boas participações nos 
jogos olímpicos. Na primeira 
participação e em 2000 em 
Sidney, o Brasil ficou na quarta 
colocação. Nas participações 
nas olimpíadas de Atenas, em 
2004 e em Pequim, em 2008, 
nossa seleção conseguiu che-
gar à grande final. Mas nas 
duas vezes, acabou sendo der-
rotada pelos Estados Unidos e 
ficou com a medalha de prata.

Desta vez, o Brasil che-
ga a Londres como favorita 
a medalha de ouro, após ter 
conquistado um importante 
título na Copa da Suíça, dispu-
tada recentemente. Na final, as 
meninas venceram o Canadá, 
num jogo emocionante, deci-
dido nos acréscimos, com um 
gol de Grazielle.

Marta e Cristiane, os 
grandes destaques da última 
década do futebol feminino 
brasileiro, voltarão a ser as 
líderes de uma equipe com 
altas expectativas, que quer, 

no mínimo, voltar a figurar 
no quadro de medalhas e que 
não esconde que sonha com o 
ouro. 

Para o técnico Jorge Bar-
cellos, o pensamento do grupo 
está todo focado na conquis-
ta da medalha de ouro. “Sem 
dúvida, troco qualquer outra 
coisa para sair daqui com a 
medalha de ouro”, disse.

O maior incidente da 
equipe durante a preparação 
olímpica foi a baixa de última 
hora de Elaine, o que motivou 
que o técnico Jorge Barcelos 
decidisse eliminá-la de sua lis-
ta de convocadas, para incluir 
a lateral esquerda Danielli Pe-
reira. Ela fez parte de toda a 
preparação do futebol femini-
no para as Olimpíadas. Entre 
março e abril, disputou amis-
tosos contra Canadá, Estados 
Unidos e Japão, e por isso já 
conhece bastante o grupo.

A partida contra Ca-
marões, um dos dois únicos 
participantes olímpicos que 
não estiveram no Mundial da 
Alemanha-2011, se apresen-
ta acessível para as meninas, 
que tentarão conseguir um re-
sultado contundente que lhes 
dê confiança diante dos pró-
ximos desafios, teoricamente 
mais complicados.

cAmARÕES 
A equipe de Camarões se 

classificou para os Jogos Olím-
picos quase de rebote, já que 
na terceira rodada das elimi-
natórias perdeu por 2 a 0 para 
a Guiné Equatorial, mas sua 
rival foi desclassificada depois 
por ter incluído uma jogadora, 
Jade Boho, nascida na Espa-
nha e que mudou de naciona-
lidade sem cumprir os prazos 
exigidos, segundo a Federação 
Internacional (Fifa). 

Com isso, as "Leoas Indo-
máveis" avançaram à repes-
cagem final para poder ir aos 
Jogos, onde superaram nos 
pênaltis outra das favoritas, a 
Nigéria. Mas o desafio da Se-
leção Brasileira parece uma 
montanha muito complicada 
de escalar para um dos aza-
rões do torneio feminino.

Phelps está perto de recorde em Olimpíada
NATAÇÃo

O americano Michael 
Phelps está a apenas três 
medalhas de se tornar o 
atleta que mais subiu ao pó-
dio em todas as edições dos 
Jogos Olímpicos na história. 
Desde 2011, porém, o na-
dador terá pela frente um 
desafiante nos 200m e nos 
400m medley: campeão das 
provas no Mundial de 2011, 
Ryan Lochte promete atra-
palhar os planos do conter-
râneo Phelps, acirrando uma 
das maiores rivalidades do 
esporte atual, fato que inclu-
sive separa os companheiros 
de equipe no Centro Aquáti-
co onde treinam os nadado-
res norte-americanos.

“Eu sempre quis ser a 
primeira pessoa a conquis-
tar algo. Todos nós quere-

mos ser o melhor que puder-
mos e queremos vencer, é o 
nosso jeito”, afirma Phelps, 
em entrevista ao jornal nor-
te-americano ABC Action 
News. Com 16 medalhas 
conquistadas em duas edi-
ções dos Jogos, Phelps está a 
apenas duas de igualar a gi-
nasta Larissa Latynina, dona 
de 18 conquistas entre Mel-
bourne 1956 e Tóquio 1964.

Phelps, porém, terá que 
bater o rival Ryan Lochte em 
duas das cinco provas que 
disputará em Londres para 
aproximar-se do feito. Nos úl-
timos encontros, no Mundial 
de 2011, Lochte sagrou-se 
campeão, fato que não dimi-
nui o respeito que o nadador 
tem por Phelps, apesar de 
não considerá-lo imbatível.

“Em 2008, Phels che-
gou ao limite: oito recordes 
mundiais, oito medalhas de 
outro. Isso é incrível”, afirma 
o dono de cinco medalhas de 
ouro no Mundial de 2011. 

Phelps e Lochte competi-

rão em cinco provas, cada um, 
nos Jogos Olímpicos de Lon-
dres 2012. Os dois, porém, 
duelarão apenas nos 200m 
e nos 400m medley, além de 
lutarem juntos pelo ouro no 
revezamento 4x100m.

O norte-americano Phelps treinando em Londres para a estreia
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A seleção feminina começa hoje a sua luta pela medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e Marta (10) é a grande esperança brasileira

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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COB aposta em 10 esportes
chAnces De MeDAlhAs

Delegação brasileira 
em londres é composta 
por 259 atletas

Os Jogos Olímpicos de 
Londres começam hoje com o 
futebol feminino. Os 259 atle-
tas brasileiros se dividem em 
27 modalidades, mas as reais 
chances de medalhas estão 
pelo menos 10 modalidades, 
prevê o Comitê Olímpico Bra-
sileiro (COB). Atletismo, boxe, 
futebol, ginástica, judô, hipis-
mo, natação, vela, vôlei e vôlei 
de praia podem subir ao pódio 
em Londres enquanto em ou-
tros esportes o Brasil dificil-
mente assustará os favoritos.

A brasileira mais próxi-
ma da medalha no atletismo 
é Fabiana Murer. Ela foi cam-
peã mundial indoor e outdo-
or em 2010 e 2011, respec-
tivamente. A saltadora tem 
a segunda melhor marca do 
ano (4,77m) e já fez 4,85m 
na carreira, marca que pode 
lhe colocar no pódio. A cor 
da medalha depende, en-
tre outras coisas, da forma 
de Yelena Isinbayeva, russa 
recordista mundial que é a 
grande favorita da prova. 
Nos revezamentos 4x100m, 
tanto masculino quanto fe-
minino, o Brasil está entre 
os oito melhores tempos 
do ano e pode surpreender. 
Mauro Vinícius, do salto em 
distância, é campeão mun-
dial indoor, mas está longe 
dos melhores do mundo em 
competições ao ar livre; é o 
37º melhor do ano.

Na Maratona, Marilson 
Gomes do Santos não é um 
dos favoritos e está abaixo 
dos 50 primeiros coloca-

dos do ano. Mas o fato de 
cada país poder competir 
com no máximo três atletas 
pode melhorar suas chan-
ces, já que existem inúme-
ros quenianos e etíopes à 
sua frente.

No boxe, o Brasil teve 
dois medalhistas no Mundial 
do ano passado. Everton Lo-
pes conquistou o primeiro 
título da história do país e 
Esquiva Falcão ficou com o 
bronze. Só que os dois não 
são exatamente dominan-
tes em suas categorias. No 
Pan do ano passado, porém, 
passaram a competição sem 
nenhum ouro. Entre as me-
ninas, a dona dos melhores 
resultados é Roseli Feitosa, 
campeã mundial em 2010.

No futebol, como sem-
pre, o Brasil tem chances de 

medalha nos dois gêneros. 
Entre os homens a expectativa 
é melhor. Boa parte do jovem 
time principal do Brasil esta-
rá em Londres, como Sandro, 
Neymar, Oscar, Lucas e Da-
mião, reforçados por Thiago 
Silva, Marcelo e Hulk. Quando 
jogou junto, o time de Mano 
bateu a equipe principal da 
Dinamarca e dos EUA com fol-
ga, perdeu para o México e deu 
trabalho à Argentina de Messi, 
que venceu por 4 a 3 naquela 
oportunidade.

Já entre as meninas, no 
entanto, os resultados recen-
tes não são muito animado-
res. Na Copa do Mundo do 
ano passado, a seleção caiu 
já nas quartas, nos pênaltis 
contra os EUA. Desde então, 
mudou o comando do time e 
perdeu amistosos contra as 

norte-americanas e o Japão.
Na ginástica, Arthur Za-

netti é quem está mais perto 
da medalha. Vice-campeão 
mundial nas argolas no ano 
passado, ele somou 15.600, 
contra 15.800 de Chen Yi-
bing, seu principal rival. 
Neste ano, melhorou a nota 
de partida da sua série e che-
gou a fazer 15.925 em uma 
etapa da Copa do Mundo na 
Bélgica. A cor da medalha vai 
depender da disputa direta 
com o rival chinês, que pode 
mudar sua apresentação na 
reta final.

Já Diego Hypolito ava-
lia que seu desempenho vai 
depender muito da recupe-
ração da lesão no tornozelo, 
que o incomodou nas últi-
mas semanas. Ele foi bronze 
no Mundial do ano passado 

com 15.466, mas pode au-
mentar a nota de partida 
caso esteja bem fisicamente. 
O problema é que ele tem 
pelo menos três rivais que 
podem fazer apresentações 
similares às dele.

O judô, chamado de 
carro-chefe de medalhas do 
Brasil pelo COB, promete 4 
medalhas em Londres, sen-
do pelo menos uma de ouro. 
Leandro Guilheiro e Mayra 
Aguiar entram como os 
mais cotados, pois lideram o 
ranking mundial.

Guilheiro vem de dois 
bronzes seguidos em Mun-
diais e conseguiu medalha 
em quase todos os torneios 
que disputou nos últimos 
dois anos. Já Mayra tem uma 
prata e um bronze em Mun-
diais e trava uma disputa 

equilibrada com Kayla Har-
rison, americana que é sua 
maior rival na disputa pelo 
ouro.

Sarah Menezes, Rafaela 
Silva, Erika Miranda e Rafael 
Silva também chegam em Lon-
dres entre os três melhores do 
mundo, como cabeças-de-cha-
ve e com chance de medalha.

Nos saltos do hipismo, 
o Brasil tem a sua melhor 
chance. Por equipes, o Bra-
sil foi quarto no Mundial de 
2010 e tem dois saltadores 
entre os melhores do mundo.

Doda Miranda e Rodrigo 
Pessoa ainda podem surpre-
ender na disputa individual. 
O primeiro ficou em tercei-
ro no principal circuito do 
planeta no ano passado e o 
porta-bandeira do país foi o 
quarto no Mundial.

No vôlei de praia, com 
um novo parceiro, Emanuel 
é outra vez favorito ao ouro. 
O campeão olímpico de Ate-
nas-2004 vem de um 2011 
praticamente perfeito ao 
lado de Alison. A dupla bra-
sileira conquistou os títulos 
dos circuitos Mundial e Bra-
sileiro e, de quebra, ainda 

faturou a medalha de ouro 
nos Jogos Pan-Americanos 
de Guadalajara. Em 2011 a 
parceria também triunfou no 
Campeonato Mundial, com 
apenas um set perdido em 
nove partidas. Ricardo e Pe-
dro Cunha também são for-
tes e vão buscar medalha.

A disputa feminina tam-

bém apresenta brasileiras 
como favoritas. Campeões 
mundiais em 2011 e ouro no 
Pan de Guadalajara, Juliana 
e Larissa despontam como 
a principal parceria para os 
Jogos de Londres as também 
brasileiras Talita e Maria Eli-
sa correm por fora na briga 
pelo pódio olímpico.

A maior aposta é no futebol masculino, onde Neymar é a grande 
atração. No atletismo. Maurren Maggi tem também boas chances

Vôlei de praia é grande favorito

Cielo deve ganhar ouro nos 50m
A aposta brasileira de 

medalha dourada é, mais 
uma vez, César Cielo. Ele é o 
favorito para manter sua me-
dalha de ouro nos 50m livre, 
prova na qual é também o 
campeão e recordista mun-
dial. Ele chega à Olimpíada 
com o melhor tempo do ano, 
21s38, o que lhe credencia 
ainda mais como o favorito 
na prova.

Na natação, nos 100m li-
vre, prova em que foi bronze 
em Pequim e campeão mun-
dial em 2009, Cielo corre 
por fora para conseguir uma 
vaga no pódio. Já não ficou 
entre os três no Mundial de 
Xangai, em 2011, e seu me-
lhor tempo em 2012, 48s28 
é o 7º melhor apenas.

Felipe França é uma boa 
aposta para conseguir uma 
vaga no pódio nos 100m pei-
to. Ele é campeão mundial 
nos 50m peito, modalidade 
que não é olímpica. Passou 
a treinar com mais afinco 
à parte final de sua prova e 
perdeu peso para melhorar 
sua performance nos 50m fi-
nais. Chega em Londres com 
o terceiro melhor tempo do 
ano, 59s63.

A vela brasileira está re-
presentada em sete classes 
em Londres, mas em nenhu-
ma delas a chance de pódio 
é tão grande como na Star, 
onde a dupla Robert Scheidt 

e Bruno Prada aparece como 
a principal favorita.

Os brasileiros vêm da 
conquista do Mundial na 
França (o terceiro da parce-
ria) e domina o ranking da 
classe nos últimos meses, 
praticamente sem derrotas.

No voleibol, as duas se-
leções, medalhistas na úl-
tima edição, chegam ques-
tionadas aos Jogos. O time 
masculino é o atual campeão 
mundial, mas não conseguiu 
renovar-se, sofreu para con-
seguir a vaga olímpica na úl-
tima Copa do Mundo e teve 
sua pior participação na Liga 
Mundial desde o início da 
era Bernardinho, com a sex-

ta colocação. Mesmo assim, 
não pode ser desprezada, já 
que foi o time que mais ga-
nhou títulos no atual ciclo 
olímpico, apesar de todos os 
percalços enfrentados neste 
período.

A seleção feminina que 
foi vice-campeã mundial em 
2010 viveu sua pior tempo-
rada no ano passado, quando 
foi vice do Grand Prix e ter-
minou na quinta colocação 
da Copa do Mundo. Neste 
ano, um novo segundo lugar 
no Grand Prix (o terceiro no 
atual ciclo, sempre atrás dos 
EUA), com vitórias impor-
tantes sobre rivais como Chi-
na e Itália.

César Cielo é recordista mundial e desponta como grande favorito

Jogando com parceiros diferentes, Emanuel e Ricardo são favoritos a uma medalha no vôlei de praia

FOTOS: Divulgação
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Miramar e Santa Cruz jogam
hoje por vaga na segunda fase
Confronto pelo grupo 
do Litoral da Segunda
Divisão será no Amigão

O triatleta 
paraibano 
Werner 
Rudolf 
Júnior, de 
29 anos, 
foi atro-
pelado na 
manhã de 
ontem por um ônibus escolar da Prefeitura de 
Cabedelo, na Grande João Pessoa, no momento em 
que realizava um treinamento de ciclismo que era 
preparatório para o Campeonato Mundial de Triatlo 
da Nova Zelândia e para o IronMan Miami, ambos 
eventos programados para o segundo semes-
tre deste ano. Ele está internado no Hospital de 
Traumas.

Acidente

Os micos nos 
Jogos Olímpicos

Os Jogos Olímpicos de Londres 2012 começam hoje. 
Tudo bem que a abertura será na próxima sexta-feira, 
mas, oficialmente, em se tratando de disputa, a com-
petição se inicia nesta quarta-feira. A Seleção Brasileira 
Feminina, por exemplo, estreia contra Camarões. O 
maior evento esportivo do planeta teve início há dois 
anos, quando todos começaram a preparação para a 
vaga olímpica. Até lá, não foi nada fácil. Suaram, se 
estressaram, não dormiram, viajaram bastante...

Tudo isto em busca de fama, de uma vaga no 
pódio, por uma medalha olímpica ou um recorde olímpi-
co, o que pode tornar este atleta um mito na história. 
Os mais famosos (no passado não foram poucos), até 
recusaram a medalha conquistada, quando não conse-
guiram o lugar mais alto do pódio. Falta de humildade e 
simplicidade de uns, falta de competência de outros.

Os Jogos Olímpicos é mesmo marca registrada ao 
ponto de serem muitos os micos ocorridos ao longo de 
algumas de suas edições.  Em l956, o remador soviético 
Viktor Ivanov, após tanta empolgação, ao comemorar 
seu segundo lugar na prova do dois-sem, arremessou 
sua medalha de prata para o alto. Só que a dita cuja foi 
cair no meio do lago Windouree, onde eram realizadas 
as provas de remo. Por mais que procurassem, as equi-
pes de busca não conseguiram recuperá-la. Os organiza-
dores do evento, então, resolveram providenciar outra, 
de reposição, para o atleta. 

Outro mico ocorreu em 1920, quando o corredor 
francês Joseph Guillemot, medalha de prata na prova 
de 10 mil metros do atletismo, passou mal ao cruzar a 
linha de chegada e, na hora de subir ao pódio, vomitou 
em cima do primeiro colocado, o finlandês Paavo Nurmi. 
O atleta tinha acabado de almoçar quando soube que o 
rei da Bélgica havia decidido antecipar o início da dispu-
ta. Outros micos conto depois...

O atacante Eduardo Rato deverá recuperar a titularidade 
no time do Campinense para a partida contra o Horizonte 
do Ceará, domingo, no Estádio Amigão, pela fase de volta 
da Série D do Campeonato Brasileiro.

A Federação Paraibana 
de Futebol marcou para o 
próximo sábado a primeira 
rodada da terceira fase 
do Campeonato Paraibano 
Juvenil de 2012. Apenas 12 ti-
mes ainda brigam pelo título.

Futebol Juvenil

O Governo do Estado lançou ontem o Paraíba Paralímpica, 
evento que pretende incentivar a prática de esportes entre os 
portadores de deficiência física, oferecendo aulas gratuitas de 
bocha paralímpica, goalball, futebol para deficientes visuais.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Eduardo Rato

O Fluminense terá dois 
desfalques no time para o 
duelo contra o Grêmio, hoje. 
Ontem, o Departamento 
Médico do clube confirmou 
a ausência do meia Deco e 
do lateral-direito Bruno. 

Desfalques

Paraíba Paralímpica

Miramar de Cabedelo 
e Santa Cruz de Santa Rita 
fazem hoje, às 20h15, no 
Estádio Amigão, em Campi-
na Grande, um jogo de seis 
pontos, no encerramento 
da quarta rodada do grupo 
do Litoral do Campeonato 
Paraibano da Segunda Divi-
são/2012. Após a Desportiva 
Guarabira assegurar anteci-
padamente uma das vagas 
na próxima fase, ao golear o 
Sport Club Campina Grande 
(8 a 0) e liderar isoladamen-
te o grupo, com 12 pontos 
ganhos, as duas equipes bri-
gam pela outra vaga. 

O time portuário está na 
segunda posição, com seis 
pontos ganhos, contra três 
da Cobra Coral, que vem na 
terceira colocação. O Tuba-
rão do Porto derrotou o pró-
prio Santa Cruz (2 a 1), Sport 
Club Campina Grande (1 a 0) 
e perdeu para a Desportiva 
Guarabira (3 a 0). Já o tricolor 
santaritense perdeu para o 
Miramar e Desportiva Gua-
rabira, ambos por 2 a 1 e go-
leou o Sport Club Campina 
Grande (6 a 2). 

Sem poder utilizar o Es-
tádio Leonardo Vinagre da 
Silveira, a Graça - reformas 
no gramado – para realizar 
o jogo o Miramar optou pelo 
Amigão, descartando também 
o Teixeirão, em Santa Rita. O 
treinador do representante 
portuário, Washington Lobo, 
não contará com o meia Milti-
nho, que cumprirá suspensão 
automática pelo terceiro car-
tão amarelo. Anderley deverá 
ser o substituto do baixinho. 

O restante da equipe 

será a mesma que vem jo-
gando. Com pouco tempo 
para arrumar a casa, Lobo 
pretende mudar a “cara” do 
time, principalmente no es-
quema tático. “A equipe terá 
que ser ousada e buscará 
a vitória a todo custo. Será 
uma decisão contra um ad-
versário que também está na 
briga pela classificação”, ava-
liou Lobo. Pelo lado do time 
dos canaviais a reação na 
busca da vaga começa neste 
desafio com a conquista da 

reabilitação. Uma partida 
decisiva para as pretensões 
do treinador Neto Marado-
na, que terá a força máxima 
para conseguir somar pon-
tos e encostar no adversário. 
“Chegou o momento do time 
reverter a situação e alcan-
çar a classificação. Iremos 
atuar em campo neutro que 
não beneficiará nenhuma 
equipe”, disse. João Bosco 
será o árbitro, com bandei-
rinhas de Sousa Júnior e Kil-
den Tadeu.

O veterano Miltinho com passagens por vários clubes será o desfalque do Miramar contra o Santa

Com os desfalques do 
zagueiro Márcio Paraíba e 
o volante Xinho, suspen-
sos pelo terceiro cartão 
amarelo o Sousa poderá 
escalar três zagueiros para 
enfrentar o Centro Sporti-
vo Alagoano (CSA/AL), no 
próximo domingo, às 16h, 
no Estádio Rei Pelé, em 
Maceió/AL, na sexta roda-
da do grupo A4 da Série D 
do Brasileiro.  Os zague-
iros Henrique, Alisson e 

Ricardo Oliveira podem 
começar jogando, com os 
dois primeiros formando a 
zaga, enquanto o terceiro, 
atuando ao lado do volante 
Gideon, que faria a função 
de Xinho.

Outra opção seria a es-
calação de Juninho ou Car-
los Henrique, formando o 
meio de campo com Daniel 
e Jean Alisson. Uma “dor de 
cabeça” para o treinador 
Suélio Lacerda, que começa 

a montar hoje, no primeiro 
coletivo da semana, no Ma-
rizão, o time que fará a par-
tida de volta – o primeiro foi 
0 a 0 - contra o azulão alago-
ano. Um jogo que vale a lid-
erança isolada do grupo, já 
que o CSA/AL está na ponta, 
com 10 pontos, seguido do 
Sousa, na vice, com 8. 

“Temos boas opções e 
um grupo qualificado para 
escalar um time forte para 
encarar o CSA. Vou observar 

a melhor opção para que 
possamos vencer novamente 
fora de casa e assumir a pon-
ta da tabela”, avaliou. Outra 
novidade pode ser o aprovei-
tamento do atacante Cleiton 
Cearense, que foi liberado 
pelo Departamento Médi-
co. O jogador foi poupado na 
vitória contra o Vitória da 
Conquista/BA (1 a 0), no úl-
timo sábado, no Estádio Lo-
manto Junior, o Lomantão, no 
interior baiano.  

CONTRA O CSA

Xinho e Márcio desfalcam o Sousa

Charles Wágner aposta na classificação
CAMPINENSE

Autor do gol da 
vitória do Campinense  
(2 a 1), contra o Baraúnas/
RN, no último domin-
go, no Estádio Amigão 
– o outro foi do ata-
cante Warley - o volante 
Charles Wágner, acredita 
na classificação da equi-
pe para a próxima fase 
da Série D do Brasileiro. 
Ele destacou o empenho 
e determinação do grupo 
que conseguiu superar 
as dificuldades para virar 
o placar – o time estava 
perdendo por 1 a 0 – e 
obter a liderança isolada 
do grupo A3, com 7 pon-
tos ganhos. 

Para o ex-bota-
foguense o time não 
fez uma boa exibição, 
mas o importante fo-
ram os três pontos e a 
ponta da tabela na dis-

puta. Segundo ele, não 
adianta jogar um fute-
bol excepcional e sair 
de campo derrotado. 
“O importante é que 
fizemos o dever de casa 
e estamos no páreo 
para conseguir a clas-
sificação na  próxima 
fase. Quero jogar mal 
e vencer todas, afinal, 
o importante são os re-
sultados positivos”, av-
aliou o volante. 

Para o jogo de volta 
diante do Horizonte/CE 
-– o primeiro foi empate 
(0 a 0), no Estádio Do-
mingos Sávio, interior 
cearense – pela sexta ro-
dada – no domingo (29), 
no Estádio Amigão, na 
Serra da Borborema, 
Charles Wágner, espe-
ra uma melhor atuação 
do time e obter outra 

vitória em seus domíni-
os. Ele deseja balançar 
novamente as redes 
e derrotar o segundo 
colocado do grupo, 
com 6 pontos ganhos. 
“Gosto de aproveitar 

as bolas paradas e sur-
preender o adversário. 
Foi assim que aconteceu 
o gol da vitória e que-
ro repetir contra o time 
cearense”, comentou o 
volante raposeiro.

Volante foi decisivo no domingo quando fez o gol da vitória

FOTOS: Divulgação

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br
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Cruz de Malta está dois 
pontos atrás do Atlético 
que joga apenas amanhã

Vasco pode assumir liderança
BRASILEIRÃO DA SÉRIE A

O Vasco tem a chance 
hoje de ultrapassar o Atléti-
co-MG e assumir, pelo menos 
até amanhã, o Campeonato 
Brasileiro da Primeira Di-
visão. A Cruz de Malta joga 
clássico carioca às 20h30, 
contra o Botafogo, de See-
dorf, tentando a liderança da 
Série A. com 26 pontos, dois 
a menos do que o time minei-
ro, uma vitória diante do ar-
quirrival tricolor significará 
a ascensão e o topo da tabela.

Vasco x Botafogo é ape-
nas um dos sete jogos da 
12ª rodada que ocorrerá 
hoje à noite pelo Brasileirão 
da Série A. Outros clássicos 
também estão programados 
nesta rodada de hoje. O Co-
rinthians enfrenta o Cruzei-
ro, às 21h50, no Pacaembu, 
em São Paulo, e o Grêmio 
recebe o também embalado 
Fluminense, no Olímpico Mo-

numental, em Porto Alegre.
Vice-líder do Campeo-

nato Brasileiro, o Vasco não 
possui apenas a boa coloca-
ção na tabela para comemo-
rar em São Januário. O acer-
to da defesa, que não sofreu 
gols nos últimos três jogos, 
foi motivo de entusiasmo 
para o técnico Cristóvão Bor-
ges. A dupla de zaga formada 
por Dedé e Douglas parece 
ter equilibrado o setor res-
ponsável por uma atenção 
especial do comandante nos 
treinamentos.

No Botafogo, a estreia de 
Seedorf não ocorreu como se 
esperava. Apesar do revés, 
os companheiros demos-
traram confiança em uma 
volta por cima do holandês. 
Vitor Júnior, por exemplo, 
afirmou ter ficado chateado 
com a derrota duplamente. 
Primeiro porque o Botafogo 
não conquistou os três pon-
tos. Em segundo, pela estreia 
de Seedorf não ter ocorrido 
como todos planejaram du-
rante a semana. 

Após ter fracassado na con-
tratação de um reforço do exterior antes 
do fechamento da janela de transferên-
cias, o Flamengo agora aponta suas 
baterias para o mercado nacional em 
busca de um camisa 10. O alvo da vez é 
um jogador rival: o meia Felipe, do Vasco, 
recebeu uma proposta do diretor de fu-
tebol Zinho para trocar de clube.

O Fla oferece um contrato de dois 
anos, com salário de R$ 500 mil mensais. 
Como o jogador atuou em apenas seis par-
tidas no Brasileiro, ainda está liberado para 
defender outro time da Série A.

Embora ainda uma incógnita, 
o futuro de Kaká cada vez mais parece 
que será longe do Real Madrid. Ontem, o 
técnico José Mourinho, divulgou uma lista 
de 22 jogadores para a disputa de um 
amistoso com o Oviedo e o brasileiro não 
apareceu entre os relacionados. O nome 
do brasileiro chegou a figurar na lista de 
então 23 convocados, mas, 22 minutos 
depois, teve seu nome tirado da relação. 
Durante esta pré-temporada, o camisa 8 
vinha treinando normalmente e não sofre 
de nenhuma lesão.

Fla quer reforçar 
time com Felipe

Kaká perto de 
sair do Real

O holandês Seedorf mais uma vez será atração no time botafoguense contra a equipe cruzmaltina

Diego Forlán está próximo de 
estrear pelo Internacional. O treinador 
Fernandão planeja utilizar o atacante 
na partida do próximo sábado, contra 
o Vasco. O uruguaio já treina com o 
elenco e já deverá estar entrosado até 
o duelo do final de semana.“Ele já está 
treinando normalmente. Se ele não jogar 
no próximo final de semana, certamente 
jogará no outro”, disse. Forlán tem duas 
datas para estrear no Colorado. Caso 
consiga ritmo para estrear logo, fará 
seu primeiro jogo no sábado, contra o 
Vasco, no Beira-Rio. Mas caso não consiga 
condições de jogo, atuará contra o 
Palmeiras, em São Paulo.

Forlán deve 
no sábado

Um treinador a cada seis meses. 
Essa é a média da troca de comando 
técnico do Flamengo na gestão de Pa-
tricia Amorim. Desde que assumiu o 
clube, em 2010, a presidente demitiu 
cinco profissionais: Andrade, Rogé-
rio Lourenço, Silas, Vanderlei Luxem-
burgo e Joel Santana. O clube espera 
anunciar hoje o nome de Dorival Jú-
nior - embora na noite de segunda ele 
tenha negado qualquer contato - e 
inclui na programação uma conversa 
com o diretor de futebol Zinho.

Na comparação com o segundo 
mandato da gestão anterior, o núme-
ro é maior. No triênio 2007-2009, Már-
cio Braga trabalhou com cinco treina-
dores: Ney Franco, Joel Santana, Caio 
Júnior, Cuca e Andrade, que foi man-
tido por Patrícia após a eleição. Do 
início de 2004 ao fim de 2006, no en-
tanto, a gestão de Márcio Braga usou 
dez técnicos, sem contar os interinos 
- Andrade, por exemplo, foi chamado 
para treinar o time temporariamente 
em seis oportunidades.

Nas duas gestões de Márcio Braga, 
as trocas constantes marcaram tem-

poradas instáveis e campanhas muito 
ruins no Campeonato Brasileiro. Em 
2004 e 2005, por exemplo, o time bri-
gou para fugir do rebaixamento até o 
fim. Em 2004, Abel Braga, Paulo Cé-
sar Gusmão e Ricardo Gomes foram 
os treinadores. No intervalo de cada 
mudança, Andrade assumiu. Ele ter-
minou a temporada no comando. Em 
2005, foram quatro técnicos: Júlio Cé-
sar Leal, Cuca, Celso Roth e Joel Santa-
na. O ano não foi nada bom. Nenhum 
título foi conquistado, e a equipe fu-
giu da Segunda Divisão outra vez.

No primeiro ano de mandato de 
Patrícia Amorim, o Flamengo começou 
2010 sob o comando de Andrade, que 
havia levado o time ao título brasileiro 
do ano anterior. Demitido na segunda 
quinzena de abril, ele deu lugar a Ro-
gério Lourenço. Depois, chegaram Si-
las, que durou só um mês, e Vanderlei 
Luxemburgo. Foi mais uma temporada 
de muitos técnicos, nenhum título e 
briga contra o rebaixamento. Coube a 
Luxa livrar o time do risco de queda. 
O prêmio de consolação foi a vaga na 
Copa Sul-Americana do ano seguinte.

Patrícia Amorim já demitiu 
cinco técnicos no Flamengo

SEM COMANDO

Artilheiro do Campe-
onato Brasileiro, com sete 
gols, o atacante Alecsandro 
atravessa uma das melhores 
fases da carreira na tempo-
rada 2012. Já são 22 gols em 
partidas oficiais e a certeza 
de ser uma das principais 
peças do time do Vasco. O 
bom momento motiva, po-
rém, a prioridade absoluta é 
a busca pelo título da com-
petição nacional.

O camisa 9 superou a 
temporada regular em 2011, 
quando marcou 13 gols em 
39 jogos. A eficiência vem 
sendo comprovada a cada 
jogo. Mas Alecsandro não 
se deixa empolgar pela boa 
fase e prioriza o conjunto 
cruzmaltino no Campeonato 
Brasileiro.

“Fico feliz de poder mar-
car. É um ano importante e 

já pude chegar às artilharias 
do Campeonato Carioca e 
Brasileiro. Espero que pos-
sa contribuir e ficar entre 
os quatro para dar a arran-
cada e ser artilheiro no fim. 
Não coloco isso como prio-
ridade. Quero que o Vasco 
vença. Se puder conquistar 
títulos e ser artilheiro, fico 
feliz. Os sete gols são impor-
tantes, mas ainda abaixo da 
média. É preciso pelo menos 
18 gols para ser o artilheiro”, 
afirmou o atacante.

Com Alecsandro, o Vas-
co enfrenta o Botafogo, hoje, 
às 20h30, pela 12ª rodada 
do Campeonato Brasileiro. 
Com 26 pontos, o Cruzmalti-
no está em segundo lugar e 
na cola do líder Atlético-MG, 
com 28. Já o Alvinegro, com 
17, caiu para a oitava coloca-
ção e se distanciou do G-4.

Artilheiro diz não se 
preocupar com os gols

 ALECSANDRO

Andrade, Rogério Lourenço, Silas, Luxemburgo e por último, Joel Santana, demitidos pela presidente

Jogador afirma que o importante é garantir seu time sempre vitorioso

FOTOS: Divulgação

Vasco joga com Botafogo, no Engenhão, em clássico carioca que pode lhe garantir a liderança

12a RODADA - 25/07/2012

19h30   - Ponte Preta x Sport - Moisés Lucarelli 

19h30   - Figueirense x Internacional - Orlando Scarpelli 

20h30 - Vasco x Botafogo - Engenhão 

20h30 - Náutico x Coritiba - Aflitos 

21h50   - Corinthians x Cruzeiro - Pacaembu 

21h50   - Grêmio x Fluminense - Olímpico Monumental 

21h50  - Atlético-GO x São Paulo - Serra Dourada 



Brasília - O Ministé-
rio da Justiça (MJ) abriu 
processos administrativos 
contra as duas principais 
empresas de transporte aé-
reo no país, TAM e Gol, sob 
suspeita de irregularidade 
na venda de passagens aé-
reas. O MJ vai apurar se as 
empresas oferecem infor-
mações suficientes do segu-
ro-viagem selecionado pelo 
comprador.

Segundo a assessoria 
do MJ, o Departamento de 
Proteção e Defesa do Con-
sumidor constatou por 
meio de denúncias dos con-
sumidores e por análise de 
documentos que há indícios 
de infração aos direitos do 
consumidor e prática co-
mercial abusiva no forneci-
mento dos serviços.

MJ abre processo contra TAM e Gol
venda de passagem irregular

Será apurado se as empresas 
oferecem informações suficientes 
do seguro-viagem ao comprador

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 25 de julho de 2012
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As empresas aéreas TAM e Gol têm o prazo de dez dias, a partir da notificação, para apresentarem suas defesas junto à Justiça

Foto: Ortilo Antônio

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Português é encontrado 
morto dentro de piscina

no litoral sul

Em nota oficial, a Gol 
informou que o seguro-via-
gem é oferecido a todos os 
clientes, que o comprador 
pode, ou não, optar pelo 
serviço e para a adesão é 
necessária a confirmação 
final do cliente. A nota in-
forma, ainda, que todas as 
informações legais sobre o 
seguro estão disponíveis no 
site da empresa.

A assessoria da TAM 
informou que a empresa 
ainda não foi notificada, 
mas prestará todas as in-
formações solicitadas ao 
MJ. A companhia também 
informou que o seguro-via-
gem pode ser adquirido no 
seu site, não sendo obriga-
tório.

Se constatadas as irre-
gularidades, a multa para as 
empresas pode chegar a R$ 
6,2 milhões. TAM e Gol têm 
dez dias, a partir da notifi-
cação, para apresentarem 
suas defesas.

O corpo do português 
Francisco Peixoto da Costa 
Felix, 71 anos, foi subme-
tido à necropsia na Gerên-
cia Executiva de Medicina e 
Odontologia Legal GEMOL, 
em João Pessoa e depois re-
colhido a câmara frigorífica. 
Ele foi encontrado morto 
dentro da piscina de uma 
casa na praia de Jacumã, na 
cidade de Conde, Litoral Sul 
da Paraíba.

Segundo consta de in-
formação da polícia, na ma-

Uma criança de 12 anos 
está internada em estado 
grave no hospital de Emer-
gência e Trauma Senador 
Humberto Lucena. Maria 
Clara dos Santos Lolinari foi 
uma das vítimas do grave 
acidente de automóvel ocor-
rido na manhã de ontem, na 
BR-230, próximo a sede da 
Cagepa, em João Pessoa.

Também em estado de 
saúde considerado grave fo-
ram levadas para o Trauma, 
vítimas do mesmo acidente, 
Maria Alacoque Souza Silva, 
60 anos e Tereza Cristina de 
Lima Santos, 43. O motorista 
do veículo, João Vicente dos 
Passos Filho, de 66 sofreu fe-
rimentos leves, mas continua 

internado. Todas as vítimas 
foram levadas para o Trau-
ma por viaturas do Corpo de 
Bombeiros e Samu.

Segundo informações 
do Núcleo de Comunicação 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral, o acidente aconteceu por 
volta das 8h no quilômetro 
29,9 da BR quando o veículo 
capotou.

O Nucom informou que 
não foi feito o teste do bafô-
metro devido ao estado de 
saúde do condutor do veícu-
lo, nem tão pouco o que pro-
vocou o acidente, pois outros 
motoristas informaram que 
de repente o automóvel Gol, 
placas MOF-8825-PB capo-
tou. (CF)

nhã de ontem a secretária do 
lar ao chegar para trabalhar 
encontrou o corpo boiando 
e, imediatamente comunicou 
aos vizinhos que chamaram 
a polícia. No local, não foi 
encontrada arma, nem tão 
pouco sinais de agressão no 
corpo do português.

A polícia tomou conheci-
mento que Francisco Peixoto 
residia em Jacumã há cerca 
de um ano numa casa aluga-
da. Recentemente havia se 
separado da esposa que teria 
deixado a casa junto com um 
filho do casal. Desde então, 
ele dizia que estava triste 

com a separação.
Ao lado da piscina foram 

recolhidas duas taças para 
serem submetidas a exames 
que pode constatar se havia 
mais alguém com o portu-
guês e teria saído ao per-
ceber que ele estava morto 
dentro d´agua.

Informações da GE-
MOL dão consta que a causa 
morte ainda está para ser 
determinada o que vai ocor-
rer após análise do material 
colhido para exames. Até o 
final da tarde ninguém havia 
comparecido para reclamar 
o corpo.

O triatleta Werner Rudolf Wolf 
Junior, 29 anos, está internado na 
Unidade de Terapia Intensiva do hos-
pital de Emergência e Trauma, em 
João Pessoa e seu estado de saúde é 
considerado grave. Ele foi vítima de 
atropelamento quando treinava na 
manhã de ontem na BR-230.

O acidente aconteceu por vol-
ta das 8h e, segundo testemunhas, 
inclusive outra atleta que se encon-
trava com a vítima, Werner Wolf pe-
dalava sua bicicleta no acostamento 
quando foi atropelado por um ôni-
bus escolar pertencente à Prefeitura 
Municipal de Cabedelo. O triatleta 
foi levado para o Trauma e de acor-
do com as informações teria sofrido 
traumatismo craniano e dilacerado 
uma das pernas, sendo submetido a 
cirurgia. 

Enquanto o secretário de Trans-
portes de Cabedelo, Luiz Carlos Régis, 
afirma que o motorista do ônibus é 
habilitado, que o veículo estava numa 
curva e querendo culpar o atleta pelo 

acidente, o presidente da Federação 
Paraibana de Triatlo, Márcio Córdula, 
garante que o motorista não tinha li-
cença para dirigir ônibus. O motorista 
foi autuado em flagrante na Central 
de Flagrante, no bairro do Bessa.

Campeonato mundial
Werner Rudolf Wolf Junior trei-

nava como fazia costumeiramente. 
Recentemente participou de duas 
importantes provas e se preparava 
para o Campeonato Mundial de Tria-
tlo que acontece no dia 23 de outu-
bro na Nova Zelândia e do IronMan 
Brasil em 2013, na cidade de Floria-
nópolis (SC).

O presidente da FPT, Márcio Cór-
dula, disse que está ficando imprati-
cável o treinamento dos atletas na 
BR-230. Ele culpa os motoristas que 
não respeitam os ciclistas, mesmo es-
tando no acostamento. Está muito 
perigoso, salientou Córdula, adian-
tando que os treinamentos também 
acontecem na PB-008.(CF)

Triatleta é atropelado e fica 
internado em estado grave

em CaBedelo

Quatro pessoas ficam 
feridas em acidente

Mais de 14 
mil famílias 
têm bolsa 
cancelada

Emergência em saúde 
pública em discussão

Brasília – Mais de 14 
mil famílias tiveram o be-
nefício do Programa Bolsa 
Família cancelado em julho 
em função da baixa frequên-
cia escolar das crianças assis-
tidas. O número representa 
2,4% do total de atendidos 
em abril, último mês de 
acompanhamento da fre-
quência.

De acordo com o Minis-
tério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome 
(MDS), os beneficiários 
têm até 31 de julho para 
comparecer às prefeituras 
e tentar reverter o cancela-
mento explicando os moti-
vos das faltas à escola.

Para que a família re-
ceba o benefício, as crian-
ças e jovens de 6 a 15 anos 
precisam estar matricula-
das regularmente na rede 
de ensino e ter pelo menos 
85% de frequência escolar. 
O processo entre a notifi-
cação da família e o can-
celamento dura cerca de 
um ano. Nesse período, a 
prefeitura deve procurar a 
família para identificar os 
motivos para o abandono 
da escola.

Em graus de punição 
que antecedem a exclusão, 
ministério também sus-
pendeu o pagamento de 61 
mil benefícios por 60 dias, 
pelo mesmo motivo, e 72 
mil estão bloqueados em 
julho. No caso do bloqueio, 
os valores são pagos retro-
ativamente no mês seguin-
te.

Além das famílias que 
perderam o benefício, 7,8 
mil jovens entre 15 e 17 
anos também foram des-
ligados do programa por 
problemas no cumprimen-
to da frequência escolar – o 
mínimo exigido nessa faixa 
etária é 75%. Nesse caso 
as famílias perdem apenas 
a parcela referente a cada 
um dos adolescentes, que 
pode ser de R$ 38 ou R$ 76.

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES), realiza 
hoje e amanhã o I Seminário 
para Discussão das Emer-
gências de Saúde Pública. O 
evento acontecerá das 8h30 
às 17h30 no Hotel Caiçara, 
em João Pessoa, e reunirá 
cerca de 150 profissionais de 
saúde das Gerencias Regio-
nais de Saúde, Vigilância Epi-
demiológica dos municípios 
Sede das Regionais, Núcleos 
Hospitalares de Epidemio-
logia, Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAS), Saúde 
Indígena e Saúde Prisional.

A gerente executiva 
de Vigilância em Saúde da 
SES, Talita Tavares Alves de 
Almeida, informou que o 
objetivo do seminário é for-
talecer a vigilância para a de-
tecção e notificação imediata 
dos agravos que constituem 
o anexo II da portaria 104/
MS.  A portaria define as ter-
minologias adotadas em le-
gislação nacional, conforme 
o disposto no Regulamento 
Sanitário Internacional 2005 
(RSI 2005), e a relação de do-

enças, agravos e eventos em 
saúde pública de notificação 
compulsória em todo o ter-
ritório nacional e estabelece 
fluxo, critérios, responsa-
bilidades e atribuições aos 
profissionais e serviços de 
saúde e o anexo II lista os 
eventos que se constituem 
possíveis emergências de 
saúde pública.  

“Todas as ações de vigi-
lância em saúde requerem um 
tempo oportuno para investi-
gação dos casos e assim pro-
porcionarem as ações imedia-
tas para o controle do agravo”, 
disse Talita Tavares. 

A programação do semi-
nário consta de discussões 
sobre alguns dos agravos que 
estão contemplados dentro 
do anexo II da portaria 104, 
que contempla as emergên-
cias de saúde pública.  Ain-
da segundo a programação, 
hoje será abordado o tema 
“Surto: detecção, investiga-
ção e tomada de decisões”, 
tendo como facilitadoras a 
epidemiologista Diana Pinto 
e a doutora em Saúde Pública 
Jória Guerreiro.



 JOÃO SOARES DA SILVA FILHO - torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - Proc. 2012-004165, para Publicidade 
Volante Eleitoral no Município de Mari e Região - PB.

 CONSTRUTORA DA TERRA LTDA - CNPJ/CPF Nº 08.850.107/0001-30, torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1965/2012 em João Pessoa, 19 de julho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação 
Multifamiliar c/09 Unidades Habitacionais, dotado de sistema de esgotamento sanitário (fossa séptica 
e sumidouro), na Rua Severino Leopoldino Urtiga, QD 216, LT 567- J. Américo Município: JOÃO 
PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-003650/TEC/LO-3200.

JOSÉ ARIMATEIA DESTERRO MEDEIROS - CPF Nº 441.710.214-72, torna público que requereu 
junto a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia, para 
a Construção de 01 (um) Condomínio Multifamiliar situado no Lote nº 196, Quadra nº 200 na Rua 
Evangelista Maria Venâncio Ferreira de Aguiar S/N - Loteamento João Paulo II - João Pessoa - PB.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE JOÃO PESSOA 
LTDA, CNPJ/CPF 35.571.249/0001-31, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, Licença Prévia para a atividade de: Construção de edificação 
comercial, situado à rua prof. Severina Souza/ Iolanda henrriques Cavalcanti, Jardim Oceania, João 
Pessoa/PB. Processo nº2012-004113/TEC/LP-0948.

PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S. A., CNPJ 34.274.233/001-02, torna público que requereu 
Autorização Ambiental  (AA) para desativação  de dois  tanques aéreos instalados no Posto de 
Abastecimento do Exército Brasileiro,  2º Batalhão de Engenharia de Construção, Rod. BR-101 - 
s/n - km101 - Zona Rural - Alhandra - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA CNPJ/CPF: 09.090.689/0001-67 Torna Público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n° 
1958/2012 em João Pessoa, 19 de Julho de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Implantação 
de uma Rede coletora de esgoto. Na(o) - PRAÇA STANISLAU MEDEIROS S/N - BAIRRO ANTONIO 
BENTO Município: SANTA LUZIA - UF: PB. Processo: 2012-002875/TEC/LI-1475.

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE – CNPJ/CPF Nº 08.916.645/0001-80 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação nº 1865/2012 em João Pessoa, 13 de julho de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: Urbanização com drenagem e pavimentação, totalizando 7.075,85 m² de pavimentação em 
paralelepípedo e 75 m de rede de drenagem em tubo de 600 mm e 36 m em tubo de 1000 mm; 
praça de alimentação com dois quiosques e banheiros. Na(o) – POVOADO GURUGI Município: 
CONDE – UF: PB. Processo: 2012-001719/TEC/LI-1358.

DROGATIM DROGARIAS LTDA - CNPJ/CPF Nº 198.619/0016-15, torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1800/2012 
em João Pessoa, 10 de julho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comercialização de 
medicamentos, na Av. Senador Ruy Carneiro Nº 258, Sala 103 - Manaira Município: JOÃO PESSOA 
- UF: PB. Processo: 2012-002219/TEC/LO-2739.

GUEDES PEREIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES - CNPJ/CPF Nº 12.011.855/0001-05, 
torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 1894/2012 em João Pessoa, 17 de julho de 2012 - Prazo: 1460 dias. Para 
a atividade de: Edificação residencial multifamiliar com 12 unidades habitacionais e sistema de 
esgotamento sanitário individual composto de tanque séptico e sumidouro prismático, na Rua João 
Maria de Araújo, QD 123, LT 117, LOT. Parque do Sol I - Valentina Município: JOÃO PESSOA - UF: 
PB. Processo: 2012-003587/TEC/LO-3176.

ESQUADRÃO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CNPJ/CPF Nº 15.627.494/0001-
06, torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 2015/2012 em  João Pessoa, 20 de julho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Comércio Varejista de material de construção, na Avenida Cruz das Armas - Nº 2179 
Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2010-004351/TEC/LO-1550.

DIOGO CÂNDIDO DA SILVA SOBRAL - CPF Nº 060.643.854-80, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Ambiente, a Autorização Ambiental - Propagan-
da Volante Eleitoral. FIAT Estrada Placa MNK-6885-PB, SITUADO A Rua São Pedro, 42 - Alagoa 
Grande - PB. Processo: 2012-004133/TEC/AA-0392.

EDSON DOS SANTOS - CPF Nº 031.559.664-32, torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - Propaganda Volante 
Eleitoral. FORD-CAR Placa MOE-0154/PB, situado a Rua Edmaria, Nº 90 - Conjunto Visão Bela 
Vista - Alagoa Grande - PB. Processo: 2012-004132/TEC/AA-0391.

AUTO POSTO MARI LTDA - CNPJ/CPF Nº 11.622.590/0001-00, torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1967/2012 
em João Pessoa, 19 de julho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio Varejista 
de Combustíveis - gasolina, álcool,  óleo Diesel e óleo lubrificante, no Loteamento Sonho Meu S/N 
QD. A-1 LT. ÙNICO - Centro Município: MARI - UF: PB. Processo: 2011-005134/TEC/LO-1687.

NIVALDO GALVÃO BONNER - CPF Nº 044.646.564-04, torna público que requereu à SUEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - Propaganda Volaten 
Eleitoral 2012 - Caminhonete-Placa-LWO-4706/PB - Percurso Mamanguape e Região, situado a Rua 
Maria do Livramento Nº 5 - Bairro Campo - Mamanguape/PB. Processo: 2012-004157/TEC/AA-0402.

AFONSO JOSÉ DE SOUSA - CPF Nº 437.117.744-15, torna público que foi concedida pela SUDE-
MA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - Publicidade 
Volante Eleitoral, FORD F4000 Placa KLP-8501/PB, local da atividade - Em Todo Estado da Paraíba, 
situado a Rua Desportista José Eduardo de Holanda - 640 - Cabo Branco - João Pessoa - PB. 
Processo: 2012-004164/TEC/AA-0408.

AFONSO JOSÉ DE SOUSA - CPF Nº 437.117.744-15, torna público que requereu à SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - Publicidade Volante 
Eleitoral, FORD F4000 Placas KIN-8889/PB, local da atividade - Em Todo Estado da Paraíba, situado 
a Rua Desportista José Eduardo de Holanda - 640 - Cabo Branco - João Pessoa - PB. Processo: 
2012-004163/TEC/AA-0407.

THIAGO DE ARAUJO MAXIMO - CPF Nº 010.556.374-94, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação - Conclusão de Edi-
ficação Multifamiliar com 02 Unidades Habitacionais AC-100,60m², situado a Rua Projetada Q. 9 Lote 
280 - Loteamento Plano de Vida - Tibiri II - Santa Rita - PB. Processo: 2012-004134/TEC/LO-3332.

JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO - CNPJ/CPF Nº 299.534.054-68, torna público que a SUDE-
MA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 
2016/2012 em João Pessoa, 20 de julho de 2012 - Prazo: 120 dias. Para a atividade de: Publicidade 
Volante - Em Todo Estado da Paraíba - Município: - UF: PB. Processo: 2012-003840/TEC/AA-0264.

JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO - CNPJ/CPF Nº 299.534.054-68, torna público que a SUDE-
MA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 
2017/2012 em João Pessoa, 20 de julho de 2012 - Prazo: 120 dias. Para a atividade de: Publicidade 
Volante - Em todo Estado da Paraíba - Município: - UF: PB. Processo: 2012-003839/TEC/AA-0263.

JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO - CPF Nº 299.534.054-68, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental, para 
Publicidade Volante Eleitoral, Caminhoneta Placas MNA-2753/PB, local da atividade - Em Todo 
Estado da Paraíba, situado Av. Josefa Taveira nº 2016 Mangabeira II - João Pessoa - PB. Processo: 
2012-004161/TEC/AA-0405.

WILLINGTON ALVES FREIRE - ME - CNPJ/CPF Nº 12.923.249/000-58, torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 
2018/2012 em João Pessoa, 20 de julho de 2012 - Prazo: 120 dias. Para a atividade de: Publicidade 
Volante - Em Todo Estado da Paraíba Município: - UF: PB. Processo: 2012-003883/TEC/AA-0282.

FRANCISCO CLEBESON JEZUINO BARBOSA - CPF Nº 072.773.864-00, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - Pro-
paganda Volante Eleitoral 2012 - Veraneio - Placa-HXB-7829-CE - Percurso: Ibiara-PB. Processo: 
2012-004160/TEC/AA-0404.

MARIA LUCIA FERNANDES LISBOA - CPF Nº 499.388.784-15, torna público que requereu à SUDE-
MA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - Publicidade 
Volante Eleitoral 2012 - FIAT UNO - Placas: MNW-4368-PB - Percurso: No Município de Capim-PB. 
Processo: 2012-004060/TEC/AA-0363.

COMUNICADO
LEAL COM. DE COMB. E LUB. LTDA - CNPJ Nº 05.040.093/0001-00, Inscrição Estadual 16.136.931-
6, comunica o furto de 01 Impressora Fiscal de Marca BEMATECH, Fabricação 4708040587957, 
Modelo MP20F1 II. Conforme Boletim de Ocorrência.
JESIL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia - Edificação Multifamiliar 
com 08 Unidades Habitacionais - AC: 602,10m², situado a Rua João Damasceno O. Mendes LT 
213 - Jardim São Paulo - João Pessoa - PB. Processo: 2012-004093/TEC/LP-0943.

CÍCERO ROBSON FIGUEIREDO FERREIRA LIMA - CNPJ Nº 16.160.410/0001-30, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização 
Ambiental - Publicidade Volante Eleitoral, FIAT-UNO FIORINO 1.5 Placas KHX-1438PE, local na 
Grande João Pessoa, situado a Rua José Ricardo Mota Morais Aptº 103 Nº 170 - Jardim Cidade 
Universitária - João Pessoa - PB. Processo: 2012-004166/TEC/AA-0410.
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De 1º de janeiro a 20 de 
julho deste ano foram notifica-
dos 8.304 casos de dengue em 
todo o Estado. De acordo com 
o boletim da 29ª Semana Epi-
demiológica da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), houve 
uma redução de 44,16% em 
relação ao mesmo período de 
2011, quando foram registra-
dos 14.873 casos. 

Segundo o boletim, do 
total de casos notificados, 
foram registrados 2.880 de 
dengue clássica, 63 de den-
gue com complicações e 48 de 
febre hemorrágica. Quanto ao 
número de óbitos, até agora 
foram confirmados quatro.

“Todos estes dados con-
tinuam com o baixo percen-
tual em relação a 2011, porém 
é importante que cada Secre-
taria de Saúde dos municípios 
tenha atenção quanto a im-
portância da assistência ime-
diata e correta, de acordo com 
a classificação de risco para o 
agravo, tendo em vista o maior 
número de óbitos confirmados 
hoje (4) em relação ao mesmo 

Casos de dengue continuam diminuindo
em relação a 2011

Houve redução de 44,16% em 
relação ao mesmo período de 2011, 
quando ocorreram 14.873 casos

Números do boletim
Notificados – 8.304
Dengue Clássica – 2.880
Dengue com Complicações – 63
Febre Hemorrágica da Dengue – 48
Óbitos por Dengue – 04 
Descartados – 1.465
Em investigação – 3.747

período do ano passado (1).  
Bem como, as medidas opor-
tunas que cada vigilância deve 
ter junto ao território onde se 
é confirmado o óbito por den-
gue”, afirmou a gerente execu-
tiva de Vigilância em Saúde da 
SES, Talita Tavares. 

Dicas
Para não contrair a den-

gue, deve-se evitar o acúmulo 
de água em locais como vasos 
de plantas, garrafas e latas, 
além de outros locais em que 
a água fique armazenada. Sus-
peitas de ocorrência de den-
gue com complicações, febre 
hemorrágica ou óbito devem 
ser comunicadas ao Centro de 
Informações Estratégicas em 
Vigilância em Saúde (Cievs), 
pelo telefone (83) 8828-2522 
(plantão 24 horas).

Saiba mais

O trabalho intensivo e as campanhas de combate à dengue têm contribuído para essa redução no número de casos da doença

Foto: Divulgação

Brasília – Apenas 35% 
das pessoas com Ensino 
Médio completo podem ser 
consideradas plenamen-
te alfabetizadas e 38% dos 
brasileiros com formação 
superior têm nível insufi-
ciente em leitura e escrita. É 
o que apontam os resultados 
do Indicador do Alfabetismo 
Funcional (Inaf) 2011-2012, 
pesquisa produzida pelo 
Instituto Paulo Montenegro 
e a organização não gover-
namental Ação Educativa.

A pesquisa avalia, de 
forma amostral, por meio de 
entrevistas e um teste cogni-
tivo, a capacidade de leitura 
e compreensão de textos e 
outras tarefas básicas que 
dependem do domínio da 
leitura e escrita. A partir dos 
resultados, a população é 
dividida em quatro grupos: 
analfabetos, alfabetizados 
em nível rudimentar, alfa-
betizados em nível básico e 
plenamente alfabetizados.

Os resultados da últi-

ma edição do Inaf mostram 
que apenas 26% da popula-
ção podem ser consideradas 
plenamente alfabetizadas – 
mesmo patamar verificado 
em 2001, quando o indicador 
foi calculado pela primeira 
vez. Os chamados analfabe-
tos funcionais representam 
27% e a maior parte (47%) 
da população apresenta um 
nível de alfabetização básico.

“Os resultados eviden-
ciam que o Brasil já avançou, 
principalmente nos níveis ini-
ciais do alfabetismo, mas não 
conseguiu progressos visíveis 
no alcance do pleno domínio 
de habilidades que são hoje 
condição imprescindível para 
a inserção plena na sociedade 
letrada”, aponta o relatório do 
Inaf 2011-2012.

O estudo também indi-
ca que há uma relação entre 
o nível de alfabetização e a 
renda das famílias: à medida 
que a renda cresce, a pro-
porção de alfabetizados em 
nível rudimentar diminui. Na 

população com renda fami-
liar superior a cinco salários 
mínimos, 52% são conside-
rados plenamente alfabeti-
zados. Na outra ponta, entre 
as famílias que recebem até 
um salário por mês, apenas 
8% atingem o nível pleno de 
alfabetização.

De acordo com o estudo, 
a chegada dos mais pobres 
ao sistema de ensino não foi 
acompanhada dos devidos 
investimentos para garantir 
as condições adequadas de 
aprendizagem. Com isso, ape-
sar da escolaridade média do 
brasileiro ter melhorado nos 
últimos anos, a inclusão no 
sistema de ensino não repre-
sentou melhora significativa 
nos níveis gerais de alfabeti-
zação da população.

“O esforço despendido 
pelos governos e também 
pela população de se manter 
por mais tempo na escola 
básica e buscar o Ensino Su-
perior não resulta na apren-
dizagem esperada. 

Menos de 30% das pessoas 
são plenamente alfabetizadas 

No braSil

Agricultores fa-
miliares, entidades e 
instituições participam 
da 2ª Semana da Agri-
cultura, uma iniciativa 
do Governo do Esta-
do, que foi aberta na 
segunda-feira (23) e 
vai até dia 31 de ju-
lho, com atividades 
em João Pessoa, Sou-
sa, Remígio, Campina 
Grande, Juarez Távora 
e Piancó. O objetivo é 
estimular a produção 
agrícola na Paraíba. 
Paralelo à feira, que 
acontece na Praça do 
Povo do Espaço Cultu-
ral José Lins do Rego, 
se realiza até esta 
quarta-feira (25) o 1º 
Salão da Agricultura.

No Espaço Cultu-
ral, o público dispõe 
de 30 estandes com 
produtos agroecoló-
gicos. A feira é aberta 
às 8h e vai até as 22h 
com entrada franca. 
Os visitantes podem 

Semana da Agricultura estimula 
produção de alimentos na Paraíba

participar de palestras, 
minicursos e oficinas nos 
estandes da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimen-
to da Agropecuária e da 
Pesca, da Emepa, Emater, 
Empasa e Interpa, sobre 
os temas: Insumos para 
agricultura orgânica, Co-
operativismo, Acesso aos 
Programas de Aquisição 
de Alimentos pelas Mulhe-
res Rurais, Agricultura sem 
agrotóxicos e Alternativas 

para Avicultura. 
No 1º Salão da 

Agricultura estão sen-
do compartilhadas ex-
periências por parte 
dos expositores e co-
merciantes sobre a ven-
da e aceitação de seus 
produtos em outras fei-
ras realizadas no Esta-
do durante todo o ano 
com produtos da agri-
cultura familiar, através 
do Projeto Cooperar. 

A feira acontece na Praça do Povo do Espaço Cultural, em JP

Foto: João Francisco/Secom



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.: ADONIS GOMES DE FRANCA SO-
BRINHO
CPF/CNPJ: 219033794-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$150,00
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL DO EDIFICIO
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036748
Responsavel.: CARLOS FREDERICO DE A. LEITE
CPF/CNPJ: 012566794/0001-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$568,05
Cedente: BARBOSA E MARQUES S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA  JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036812
Responsavel.: CARLOS FREDERICO DE A. LEITE
CPF/CNPJ: 012566794/0001-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$782,72
Cedente: BARBOSA E MARQUES S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036813
Responsavel.: CASABLANCA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 007715999/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.073,77
Cedente: BELMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037449
Responsavel.: CICERO DEON MARANHAO DE 
FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 014831916/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$150,00
Cedente: MERIDIONAL CHESSE COM E REPRES LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037378
Responsavel.: CONDOMINIO RESIDENCIAL MIS-
SISSIPP
CPF/CNPJ: 009619130/0001-81
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.468,53
Cedente: ELIZABETH PORCELANATO LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036822
Responsavel.: FLAVIO ANDRADE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 009832224-95
Titulo: DUP VEN MER IND  R$342,45
Cedente: LUIZ GONZAGA PEREIRA DE ALMEIDA JUN
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 038148
Responsavel.: IRANICE GONCALVES MUNIZ
CPF/CNPJ: 443673847-72
Titulo: CHEQUER$1.500,00
Cedente: WELLINGTON FERREIRA DA COSTA
Apresentante: WELLINGTON FERREIRA DA COSTA
Protocolo: 2012 - 035987
Responsavel.: JAIRO AUGUSTO VIEIRA GUIMARAES
CPF/CNPJ: 355791295-72
Titulo: CHEQUER$3.300,00
Cedente: FLAVIO LAURENTINO DE SOUZA ARRUDA
Apresentante: FLAVIO LAURENTINO DE SOUZA 
ARRUDA
Protocolo: 2012 - 036880
Responsavel.: JORGE LUIS HOLANDA LOBO
CPF/CNPJ: 011724297/0001-54
Titulo: DUP VEN MER IND  R$201,66
Cedente: MAZIA & LEITE LTDA.
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037422
Responsavel.: JULIO CESAR PEREIRA DE FREITAS
CPF/CNPJ: 007687097/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$198,25
Cedente: ATLANTA F I D C MULTISSETORIAL
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB

Protocolo: 2012 - 037276
Responsavel.: LR COM E REP DE PRODUTOS LTDA
CPF/CNPJ: 004883703/0001-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$907,50
Cedente: BEATEK IND COM EL ELETRONICOS
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037318
Responsavel.: LUYENIA KERLIA GOMES MARTINS
CPF/CNPJ: 089650864-18
Titulo: DUP VEN MER IND  R$295,00
Cedente: DETALHE - BRASIL CARGAS E ENCOMENDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037424
Responsavel.: MANOEL CRUZ DE LUCENA ME
CPF/CNPJ: 041207572/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$419,97
Cedente: ATLANTA F I D C MULTISSETORIAL
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037290
Responsavel.: MARCOS ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 031467034-32
Titulo: DUP VEN MER IND  R$545,00
Cedente: H C PNEUS S/A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036779
Responsavel.: PETRONIO LOPES DO CARMO ME
CPF/CNPJ: 001566098/0001-01
Titulo: DUP VEN MER IND  R$310,52
Cedente: EUROBRAS CONSTRUCOES METALICAS 
MODU
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036923
Responsavel.: PONTUAL DISTRIBUIDORA DE ME-
DIC.LTDA
CPF/CNPJ: 010554743/0001-67
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.712,00
Cedente: SANFARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037567
Responsavel.: ROSANGELA DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ: 013220863/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$186,47
Cedente: COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037989
Responsavel.: ROZILDO S DE OLIVEIRA 72635010
CPF/CNPJ: 013614083/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$853,33
Cedente: PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037314
Responsavel.: TIAGO MELO DA COSTA
CPF/CNPJ: 010056894-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$150,00
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL DO EDIFICIO
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036747
Responsavel.: TIAGO MELO DA COSTA
CPF/CNPJ: 010056894-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$152,00
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL DO EDIFICIO
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036749

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,  25/07/2012
Bel. GERMANO CARVALHO 

TOSCANO DE BRITO
- Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-
dimento da Tomada de Preços n° 021/2012, para aquisição de um veiculo zero Km, destinado a 
Secretaria de Saúde, conforme edital e ADJUDICO o seu objeto a empresa: COPAUTO COMERCIO 
PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA - CNPJ Nº 10.754.828/0001-99, com valor global de R$ 
23.560,00 (vinte e três mil, quinhentos e sessenta reais), conforme mapa comparativo de preços 
e carta proposta.

Ibiara - PB,  24 de julho de 2012.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2011
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2011, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E INCREMENTO DA 
RECEITA MUNICIPAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Guarabira - PB, 11 de Junho de 2012
MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de veículos, OKM, tipo passeio, ANO/MOD/FAB a partir de 2012 para 

a Secretaria Municipal de Saúde-Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00017/2012. DOTAÇÃO: Orçamento de 2012 - Recursos Próprios do Município de Guarabira/SUS: 
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 04:02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.0023.1045 
- Elemento de Despesa: 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00168/2012 - 02.07.12 - FIORI 
VEICOLO LTDA - R$ 122.800,00.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Ar condicionado, tipo SPLIT, 7500BTUS, cor branca, 220volts. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2012. DOTAÇÃO: Orçamento de 2012 - Recursos 
Próprios do Município de Guarabira/SUS: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 04:01:00 - FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.0023.1043 - Elemento de 
Despesa: 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e 04:02:00 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.0023.1047 - Elemento de Despesa: 4.4.90.52.01 - EQUIPAMEN-
TOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2012. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00169/2012 - 02.07.12 - RODRIGO 
FEITOSA DA SILVA ME - R$ 43.800,00

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de NOTEBOOKS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2012. 
DOTAÇÃO: Orçamento de 2012 - Recursos Próprios do Município de Guarabira/FNDE - CONVÊNIO 
Nº 701434/2011 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXECUTIVO - 07:00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
- 12.361.0008.1011 - ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2012. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00172/2012 - 11.07.12 - MAXX PAPELARIA E 
DISTRIBUIÇÃO LTDA - R$ 399.600,00

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00027/2011. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E INCREMENTO DA 
RECEITA MUNICIPAL. ABERTURA: 31/01/2012 as 11:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. 
DATA: 11/06/2012. MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO - Prefeita.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE ADIAMENTO

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Natuba torna público o adiamento do Pregão 
Presencial nº 015/2012, por não acudir interessados à sessão pública. Objeto: Fornecimento 
parcelado de tecidos, destinados as diversas secretarias deste Município.  Nova abertura dia 02 
de agosto de 2012, às 10:00 horas, a sessão pública será no prédio sede da Prefeitura Municipal 
de Natuba/PB.  Natuba, 24 de julho de 2012. 

Taíza Freire do Vale, Pregoeira
Resultado do Pregão Presencial n° 014/2012
Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de construção, tipo: cimento, tijolo, telha, madeira 

e material hidráulico, destinados as Secretarias deste Município, O Prefeito do Município de Natuba, 
no uso de suas atribuições legais faz saber que as empresas vencedoras do certamente acima foram 
Adjudicadas e homologadas conforme manda a Lei 10.520/02. Empresa: JOSÉ FIRMINO DA SILVA 
FILHO, CNPJ n° 03.013.765/0001-54, Vencedora dos lotes I e II; Empresa: ISMAEL GUERRA LINS 
DA SILVA, CNPJ nº 08.387.754/0001-58, vencedora dos lotes III e IV, conforme Edital. 

Natuba, 24 de julho de 2012.    
Taíza Freire do Vale

Pregoeira.

SUPLAN - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO 
- CNPJ/CPF 09.125.444/0001-28 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n° 953/2012 em João Pessoa, 16 de abril 
de 2012 - Prazo: 450 dias. Para a atividade de: Drenagem e pavimentação em ruas da cidade 
de Cuité - JORGE FERREIRA LIMA, JOSÉ CASSIMIRO DANTAS E SEBASTIÃO MARCELINO, 
PROJETADA-PB, Na(o) - DIVERSAS RUAS DA CIDADE Município: Cuité - UF: PB. Processo: 
2011-005552/TEC/LI-1803

ROBERTO CARLOS NUNES - CPF Nº 568.095-904-63, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - Publicidade 
Volante Eleitoral 2012 - F-4000-Placa:MOL-6607-PB - Percurso: Duas Estradas-PB e Região, 
situado na Fazenda São Francisco, S/N Duas Estradas-PB. Processo: 2012-004173/TEC/AA-0415.

COMUNICADO DE EXTRAVIO
JOSÉ LEANDRO NAZÁRIO DE SOUZA – CNPJ N° 11.501.308/0001-37 e Inscrição Estadual 

de N° 16.164.874-6. Comunica a perda de um (01) Talonário de NOTAS FISCAIS de numeração 
000201 a 000250, da referida empresa, conforme Boletim de Ocorrência.

EDUARDO CÉSAR DE LACERDA – CNPJ / CPF n° 018.586.974-25 Torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de Licença de 
Operação – LO, para a atividade: Habitação Multifamiliar, situado no Condomínio Pq. das Acácias, 
s/n – Loteamento cidade dos Colibris, no José Américo – João Pessoa/PB.

A POLYSORTE SORTE MÚLTIPLA LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.912.998/0001-54 Torna público que 
REQUEREU à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO, para a atividade de: LOTEAMENTO URBANO COM 09 QUADRAS E 70 LOTES 
Na(o) – Margens da BR 230 Bairro: PERÍMETRO URBANO Município: CAJAZEIRAS – UF: PB. 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SORVETES FLOR DE LIS LTDA - CNPJ/CPF Nº 10.391.196/0001-
46, torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 1327/2012 em João Pessoa, 30 de maio de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Fabricação de sorvetes, picolés e gelos em cubos, na Rodovia BR 230, SN Via Marginal, 
QD 01, LT 21 - Distrito Industrial Município: SOUSA - UF: PB. Processo: 2012-001960/TEC/LO-2670.

FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA - CNPJ/CPF Nº 02.483.940/0001-04, torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2019/2012 em João Pessoa, 20 de julho de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Publicidade 
Volante - Em Todo Estado da Paraíba Município: - UF: PB. Processo: 2012-003634/TEC/LO-3191.

FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA - CNPJ/CPF Nº 02.483.940/0001-04, torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2022/2012 em João Pessoa, 20 de julho de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Publicidade 
Volante - Em Todo Estado da Paraíba Município: - UF: PB. Processo: 2012-003638/TEC/LO-3194.

FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA - CNPJ/CPF Nº 02.483.940/0001-04, torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação de Operação nº 
2023/2012 em João Pessoa, 20 de julho de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Publicidade 
Volante - Em Todo Estado da Paraíba Município: - UF: PB. Processo: 2012-003636/TEC/LO-3193.

FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA - CNPJ/CPF Nº 02.483.940/0001-04, torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2024/2012 em João Pessoa, 20 de julho de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Publicidade 
Volante - Em Todo Estado da Paraíba Município: - UF: PB. Processo: 2012-003635/TEC/LO-3192.

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 27.02.12.503 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2012
DATA DE ABERTURA: 09/08/2012 - ÀS 10:00h.
REGISTRO CGE Nº 12-01005-0
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ (FÓRMULA INFANTIL) PARA ATENDER A GERÊNCIA 

OPERACIONAL DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 221/2012 do Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa-PB ou no site 
www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. 
Fonte de recursos: 060 - Convênio PAM/DST/AIDS (fundo a fundo). Consultas com a Pregoeira e 
a sua equipe de apoio no HORÁRIO de 08:00h às 12:00h.e de 14:00h às 18:00h, no Telefone/Fax: 
83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 24 de julho de 2012.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 030412547 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2012
DATA DE ABERTURA: 06/08/2012 - ÀS 14:00h.
REGISTRO CGE Nº 12-01004-2
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA ATENDER 

OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-SES.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 221/2012 do Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço global. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa-PB ou no site 
www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. 
Fonte de recursos: 010 Tesouro do Estado. Consultas com a Pregoeira e a sua equipe de apoio no 
HORÁRIO de 08:00h às 12:00h. e de 14:00h às 18:00h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo 
e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 24 de julho de 2012.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira/Presidenta da CPL

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 09.02.12.514 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2012
DATA DE ABERTURA: 07/08/2012 - ÀS 09:00h.
REGISTRO CGE Nº 12-01008-5
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA O 

NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E PESQUISA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 221/2012 do Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa-PB ou no site 
www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. 
Fonte de recursos: 060 - Convênio TF/VS (fundo a fundo). Consultas com a Pregoeira e a sua 
equipe de apoio no HORÁRIO de 08:00h às 12:00h.e de 14:00h às 18:00h, no Telefone/Fax: 83. 
3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 24 de julho de 2012.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 290512633 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2012
DATA DE ABERTURA: 06/08/2012 - ÀS 10:00h.
REGISTRO CGE Nº 12-01010-8
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE 800 (OITOCENTAS) CAMI-

SAS EM MALHA PARA O NÚCLEO DE IMUNIZAÇÃO.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 221/2012 do Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço global. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa-PB ou no site 
www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. 
Fonte de recursos: 060 Convênio TFVS (Fundo a Fundo). Consultas com a Pregoeira e a sua 
equipe de apoio no HORÁRIO de 08:00h às 12:00h. e de 14:00h às 18:00h, no Telefone/Fax: 83. 
3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 24 de julho de 2012.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira/Presidenta da CPL

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

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

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA DE TEIXEIRA

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº025 /2012
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos diversos destinados aos programas a cargo 

da  secretaria de saúde do município de Teixeira coforme termo de referencia anexo I do edital. 
que será realizado no dia 07 de Agosto de 2012 as 08:30:h00, na sala da CPL.INFORMAÇÕES: Na 
sala da CPL, na Rua Cassiano Rodrigues, 05, Centro -Teixeira-PB, sede da Prefeitura Municipal, 
em todos os dias úteis, no horário de 8h00 as 13h00.

Teixeira – PB  24 de Julho de 2012     
JOAO BATISTA FARIAS ALVES

PREGOEIRO/PMT
  

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA DE TEIXEIRA

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº026 /2012
OBJETO: Aquisição parcelada de material medico hospitalar e odontologico diversos destinados 

aos programas a cargo da  secretaria de saúde do município de Teixeira coforme termo de referencia 
anexo I do edital. que será realizado no dia 07 de Agosto de 2012 as 11:00:h00, na sala da CPL.
INFORMAÇÕES: Na sala da CPL, na Rua Cassiano Rodrigues, 05, Centro -Teixeira-PB, sede da 
Prefeitura Municipal, em todos os dias úteis, no horário de 8h00 as 13h00.

Teixeira – PB  24 de Julho de 2012     
JOAO BATISTA FARIAS ALVES

PREGOEIRO/PMT

PREFEITURA MUNICIPAL DO MATUREIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2012
OBJETO: Aquisição parcelada de óculos de grau incluindo lentes e armação destinado a Se-

cretaria de Assistência Social  para as pessoas carentes do município, conforme especificações 
do edital e seus anexos

DATA REUNIÃO: 06 de  Agosto   de 2012, ás 09:00:00 horas, na sala da CPL.
INFORMAÇÕES: Na sede da Prefeitura, Praça José Alves da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - 

Estado da Paraíba.– Fone             (83) 3474 1000      
MATUREIA , 24 de Julho de 2012

 DENIS MAIA SILVINO
PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL

SRP Nº 36/2012
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de consultas/exames oftalmológicas
para atender as atividades da Saúde Pública do município de São Domingos. Data
e Local: às 08:30 horas do dia 06 de Agosto de 2012, na sala de Reuniões da
CPL, Rua Projetada, S/N – Centro - São Domingos – PB. Informações: no horário
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

São Domingos - PB, 24 de Julho de 2012. 
Eudes Leite de Sá Junior.

Pregoeiro.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL

SRP Nº 37/2012
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de armações oculares e
confecção de lentes corretivas, destinadas a pessoas carentes do município de
São Domingos. Data e Local: às 09:30 horas do dia 06 de Agosto de 2012, na sala
de Reuniões da CPL, Rua Projetada, S/N – Centro - São Domingos – PB.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. 

São Domingos - PB, 24 de Julho de 2012. 
Eudes Leite de Sá Junior.

Pregoeiro.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL

SRP Nº 38/2012
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de manutenção em redes hidráulicas
e de esgotos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de
Transportes, Obras e Serviços Urbanos do Município de São Domingos. Data e
Local: às 10:30 horas do dia 06 de Agosto de 2012, na sala de Reuniões da CPL,
Rua Projetada, S/N – Centro - São Domingos – PB. Informações: no horário das
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

São Domingos - PB, 24 de Julho de 2012. 
Eudes Leite de Sá Junior.

Pregoeiro.

3 º AVISO DE ADIAMENTO
PREGAO PRESENCIAL N º 010/2012

O Pregoeiro Oficial do Municipio de Alhandra-Pb, torna público aos interessados que a reunião 
que ocorreria no dia 25/07/2012 as 10:00hs, ocorrerá no dia 07/08/2012 as 10:00hs, na COPELI 
sede da Prefeitura Municipal de Alhandra-Pb, localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, 66, Centro 
- Alhandra-Pb. Motivo: Modificação no Edital. Mairoes informações pelo Fone: (083) 3256-1057 no 
horário de expediente normal de 08:00 as 12:00hs.

Alhandra, 24 de Julho de 2012
Eduardo Henrique Marinho Alves

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO
CONTRATO Nº. 011/2012
PROCESSO Nº.008/2012
TERMO ADITIVO: 1º (primeiro)
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Monteiro - PB
CONTRATADO: Livramento Construções, Serviços e Projetos Ltda. 
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto suprimir o valor de R$ 40.861,80 (quarenta 

mil oitocentos e sessenta e hum reais e oitenta centavos), do valor total do contrato, referente a 
correção de preços do item 13.1.

FUNDAMENTAÇÃO: Cláusula Terceira do contrato inicial, c/c o §1º do artigo 65 da Lei Federal 
nº 8.666/93;

DATA DA ASSINATURA: 24 de Julho de 2012.
SIGNATÁRIOS: Ednacé Alves Silvestre Henrique/Prefeitura de Monteiro; e José de Anchieta 

Anastácio Rodrigues de Lima/Representante da Contratada. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2012
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE 

MARIZÓPOLIS.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - Valor: R$ 145.491,17.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua João Vicente de Almeida, S/N - Edilson Alves - Marizópolis - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3544-1041.
.Marizópolis - PB, 24 de Julho de 2012

LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2012
OBJETO: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - Valor: R$ 126.880,53.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua João Vicente de Almeida, S/N - Edilson Alves - Marizópolis - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3544-1041.
Marizópolis - PB, 09 de Julho de 2012

LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E ADIAMENTO

DE ABERTURA DE ENVEOPES HABAILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA  Nº  001/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES, através da sua Comissão 

Permanente de Licitação, torna publico aos interessados, que a abertura dos envelopes habilita-
ção, já devidamente marcada para o dia 27.07.2012 as 09:00 horas, já não mais ocorrerão. Haja 
vista que as empresas CONOBRE ENGENHARIA  CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA e JADA 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, impetraram com recursos administrativos. Portanto 
ficará designado para o dia 27.08.2012 as 09:00 horas no mesmo local designado no edital, para 
julgamento dos recursos. 

Santana dos Garrotes -PB,  24 de Julho de 2012.
Gualba Geane Lopes Bido

Presidente CPL

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº. 003/2012/SEPLAN/PMCG
A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Campina Grande, no uso das 

prerrogativas que lha são conferidas pelo Chefe Maior do Executivo Municipal, através da Portaria 
n.º 0008/2012, datada de 03 de janeiro de 2012, e, ainda, pela norma inscrita no art. 109, alínea 
“a”, da Lei nº 8.666/93, alterada, comunica aos interessados que após avaliação dos Documentos 
de Habilitação do Edital de Chamada Pública N.º 003/2012/SEPLAN/PMCG, decidiu pelo seguinte 
resultado: Empresa Habilitada: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, 
CNPJ. 03.775.588/0001-43. Entidade Inabilitada: FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC-
NOLÓGICA E CULTURAL DA PARAÍBA.

Fica a partir desta publicação, concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para qualquer interessa-
do, querendo, interpor Recurso Administrativo da decisão preferida por este Colegiado, de acordo 
com a legislação vigente.

Campina Grande, 23 de julho de 2012. 
Pedro Freire de Souza Filho

Presidente da CPL

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

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 EDUCAÇÃO
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O radialista Sílvio Romero no Chile, ao lado da doutora Socorro Policarpo e Sarah Viana

Antônio Porcino e o ex-presidente Lula, ao lado o vice-governador Rômulo Gouveia, que esteve com o sindicalista

Durante temporada de estudos na Argentina, Flaubert Paiva

Dr. Francisco Diassis Leite e sua esposa 
Cristianne Leite

Cleonice Brasileiro e seu esposo Ademar 
Brasileiro

Celionoura Pessoa e seu esposo Gilmar Pessoa

Diversidade
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Vice-governador da Paraíba encontrou 
ontem, em Brasília, com Antônio Porcino

O vice-governador da Paraíba, Rômulo Gouveia (PSD), teve um 
encontro, ontem em Brasília, com o sindicalista Antônio Porcino 
Sobrinho (PMDB), com quem tratou de assuntos relacionados, não 
só ao Vale do Piancó, como também a questões envolvendo causas 
relativas ao movimento sindical brasileiro, já que Porcino – como é mais 
conhecido – é presidente da Federação Nacional dos Frentistas (FNF), 
com sede no Estado de São Paulo.

O encontro, entre ambos, ocorreu na subsede da FNF, no Centro 
de Brasília, na presença, não apenas de outros sindicalistas do setor, 
mas, também, de outros políticos da representação paraibana, princi-
palmente com assento no Congresso Nacional.

Na ocasião, Antônio Porcino pedirá apoios dos políticos presentes, 
no sentido de que se aliem, independentemente de coloração partidária, 
a projetos de superior interesse da categoria dos frentistas, a exemplo 
do que reclama – no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego – a 
institucionalização de um piso salarial, unificado, para toda essa gama 
de trabalhadores, que soma, no Brasil, cerca de 513 mil.

Homenagem 
(João Dehon Fonseca)

Aos 98 anos de idade, Maro-
quinha fez a sua passagem, no  dia 
22 de julho de  2012, às 22h e com 
ela se encerra um ciclo de Geração 
da Família dos Guimarães do ramo 
do Major Abdon Leite Guimarães que 
se casou duas vezes a primeira com 
Maria Sousa, conhecida como Maroca 
com que teve os seguintes filhos: 
Hermínia Leite Guimarães (bisavó 
de Reynoldds); tenente Ranulfo Leite 
Guimarães que morreu em Itapipoca-
CE; Olívia Leite Guimarães foi uma das 
maiores artistas plástica, autodidata 
que Itaporanga já teve; Edson Leite 
Guimarães, que padre Zé Sinfrônio 
chamava mestre Edson, o homem 
que tomou conta do relógio da Matriz 
e do para-raio, um dos maiores 
contrabaixista que conheci, tocava 
tuba como ninguém e Maria de Sousa 
Fonseca (Dona Dazinha), minha mãe, 
uma mulher simples e dinâmica que 
enfrentou a vida de forma vitoriosa.

Quando dona Maroca morreu, 
o Major Abdon casou-se com a irmã 
dela dona Capitulina Sousa com quem 
teve os seguintes filhos: Severino Leite 
Guimarães (Biú) que morreu em São 
Luís do Curú-CE; Maroquinha Leite 
Guimarães, depois Maroquinha 
Procópio, mãe de Mariza e sogra 
de José Will Rodrigues e Maria 
Madá Leite Guimarães, casada 
com José Teódulo da Silva que 
era tio de Ivete Fonseca e Kátia. 
Maroquinha foi um ícone da primeira 
Campanha de José Will à Prefeitura 
de Itaporanga. 

Maroquinha em vida foi uma 
mulher caridosa, abraçava todo 
mundo e tinha na alma a bondade dos 
Guimarães. Eu nesse instante estou 
emocionado nã sei o que escrever 
e choro, porque ela foi uma espécie 
de mãe para mim, durante minha 
trajetória de estudante, na época 
das férias eu me hospedava na casa 
dela e de Bila que moravam juntas. 
O mundo espiritual hoje está 
em festa, porque todos os filhos do 
Major Abdon receberam Maroquinha 
a quem foi dada a missão de encerrar 
a sua geração.

Doutorado

Durante temporada de estudos na Argentina, Flaubert 
Paiva expôs considerações referentes aos conceitos de 
ética e sustentabilidade, dentro das atividades de práticas 
docentes direcionado a alunos de graduação da Universidade 
Nacional de Rosário. Em seminário relacionada a ‘Valores em 
tempos de crise’, o professor que integra o quadro acadêmico 
das Faculdades Integradas de Patos ressaltou o panorama 
brasileiro e as ações vivenciadas na América Latina diante do 
desequilíbrio econômico europeu.

Curtas

Academia
O secretário de Saúde de Itaporanga  Dr. Gaudêncio 
Mendes, informa que o projeto da implantação da 
academia da saúde está pronto e será instalada na 
Praça Balduino de Carvalho. Com cronograma de 
entrega em 180 dias .Trazendo melhoria à saúde 
da população mais carente.

Proibido
 A realização de carreatas está proibida em 

sete cidades da Grande Sousa. A decisão saiu de 
um consenso entre a Justiça Eleitoral, o Ministério 
Público e as coligações partidárias envolvidas na 
disputa. A decisão que foi homologada em ata 
aconteceu depois de uma reunião coordenada pela 
juíza Iêda Maria Dantas da Sexagésima Terceira 
Zona Eleitoral que compreende as cidades de 
Aparecida, Santa Cruz, São Francisco, Vieirópolis, 
Lastro, Nazarezinho e São José da Lagoa Tapada, 
com mais de 33 mil eleitores aptos a votarem no 
pleito de sete de outubro.

Aguiar
Ex-vereador e professor durante muitos 

anos e o mais antigo servidor da Prefeitura 
de Aguiar, com 50 anos de serviço público e 
braço direito de vários prefeitos aguiaenses, 
do primeiro gestor aos últimos, Martinho 
Batista Guedes faleceu na tarde da quinta-
feira, 19, em um hospital de Campina Grande 

 Lixo
Sem Plano de Gestão de Recursos 

Sólidos, a partir de 2 de agosto o Governo 
Federal não repassará mais recursos às 
prefeituras para limpeza urbana. A maior 
parte dos Estados e municípios brasileiros 
ainda não elaborou seu Plano de Gestão 
de Resíduos Sólidos, apesar de o prazo 
para concluir o projeto - que deve indicar 
como será feito o manejo do lixo em cada 
localidade - estar próximo do fim, segundo a 
Agência Brasil. 
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