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Procon-JP multa operadoras 
TIM, Claro e Vivo em R$ 1,3 mi

As operadoras TIM, Cla-
ro e Vivo foram multadas no 
valor de R$ 1,3 milhão pelo 
Procon-JP por propagan-
da enganosa. As empresas 
tinham sido notificadas e 
apresentaram defesa, que 
não foi acatada. PágIna 25
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clima & tempo
Sertão

28   Máx.
22o  Mín.

32o   Máx.
17o  Mín.

34   Máx.
19o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,021 (compra) R$ 2,022 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,940  (compra) R$ 2,080 (venda)
EURO   R$ 2,481 (compra) R$ 2,483    (venda)

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

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

10h47

23h24

2.0m
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baixa

baixa

04h21

17h00

0.7m

0.7m

l Feira Agroecológica marca hoje o Dia do Agricultor no município de Remígio

l Oficina sobre infância, mídia e Direitos Humanos acontece terça-feira na Capital 

l Espep oferece cursos de qualificação em poço José de Moura neste fim de semana

l IFpB convoca inscritos na lista de espera do Sisu para vagas remanescentes

Parques começam a ser montados para Festa das neves PágIna 13

Mulher finge gravidez e 
sequestra bebê em hospital

O presidente do TCE, Fer-
nando Catão, garantiu punir 
os responsáveis. PágIna 17

Trabalhos devem ser 
concluídos até o início do 
mês de outubro. PágIna 14

TCE diz que 
punirá gestores 
municipais por 
irregularidades

Estado conclui 
60% das obras 
do binário
em Bayeux

Ficha limpa mobilidade

Solenidade 
lembra os 82 
anos da morte 
de João pessoa

Servidores em 
greve fazem 
protesto nos
Bancários

Movimento 
no Aeroporto 
Castro pinto 
cresce 11%

PágIna 17 PágIna 25 PágIna 25

Festa do esporte mundial 
começa hoje em Londres

PágIna 21

Nublado com 
chuvas ocasionais

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

FoToS: divulgação

FoTo: evandro pereira

FoTo: marcos Russo

Brasil vence o 
Egito no sufuco 
por 3 a 2 
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Quem viaja de Sertânia, em Per-
nambuco, para Monteiro, na Paraíba, 
vislumbra, à sua esquerda, grandes co-
lunas de poeira subindo aos céus. É o 
engenho humano rompendo a ferro e 
fogo formações rochosas para estender 
o canal de transposição de águas do Rio 
São Francisco aos limites estabelecidos.

No silêncio da caatinga, o estrondo 
da dinamite espanta os pássaros e, em 
tempo que se espera curto, também a 
aridez do solo. Dá gosto vê o embate 
entre ciência e natureza pelo bem da 
espécie humana. A terra resiste, mas 
o corte é feito em sua dura pele, pela 
junção da química com a engenharia.

A obra impressiona. Milhares de 
quilômetros de um vão de concre-
to que espraiará o grande manancial 
franciscano pelo Sertão, através da in-
tegração das bacias do “Velho Chico” 
no eixo Leste, formado pela Paraíba 
e Pernambuco. A obra já ultrapassou 
metade do caminho e, em breve, chega 
ao nosso Estado.

A transposição é um sonho para 
milhares de sertanejos. O gigantesco 
paredão branco de concreto contras-
ta com o cinza da vegetação semiári-
da crestada pela estiagem. A água não 
será para todos, decerto, mas solucio-
nará problemas econômicos de mui-
tos, com suas agrovilas.

“É uma obra comparada à Muralha 
da China”, comenta um sertanejo ante 
o majestoso projeto, manifestando dú-

vidas quanto à conclusão da obra, em 
virtude dos atrasos registrados. Mas, 
como é próprio dessa gente, logo arre-
mata: “Mas estou novo e até ‘lá’ eu vejo 
isso pronto”.

A nossa “muralha” atende pelo 
pomposo nome de Projeto de Integra-
ção do Rio São Francisco com Bacias 
Hidrográficas do Nordeste Setentrio-
nal. Trata-se, como é de conhecimento 
geral, de um empreendimento do Go-
verno Federal, sob a responsabilidade 
do Ministério da Integração Nacional. 

O projeto original prevê a constru-
ção de mais de 600 quilômetros de ca-
nais de concreto em dois grandes eixos 
- norte e leste, cortando os territórios 
dos estados de Pernambuco, Paraíba, 
Ceará e Rio Grande do Norte -, para o 
desvio das águas do “Velho Chico”.

A transposição entrará para os 
“Anais da História” como um dos mais 
arrojados projetos de engenharia. A 
previsão de investimentos é de apro-
ximadamente 7 bilhões de reais e o re-
sultado final deverá ser a irrigação da 
região Semiárida do Nordeste do Brasil. 

O projeto também tem seu contra-
ditório. Há quem critique a transposi-
ção alegando que a obra é bilionária e 
vai beneficiar apenas 5% do território 
e 0,3% da população do Semiárido. 
Os olhos dos sertanejos que miram a 
azáfama de homens e máquinas estão 
alheios a esse debate; enxergam ape-
nas a esperança.

Tem razão o deputado Peninha. Ele 
quer derribar o Estatuto do Desarmamen-
to, que proíbe o cidadão de ter uma arma 
para se defender dos maus brasileiros que 
infestam a bucana do Brasil. Desde que o 
dito Estatuto foi aprovado, o pai de família, 
o trabalhador e o eleitor não podem sair 
à rua armados, nem adquirir uma fogo-
-tei-bei na loja de armas – até porque a 
loja fechou, poucas se mantiveram abertas 
depois que a lei do cão foi aprovada.

Quem pode andar armado no Brasil?
Só as forças armadas, a polícia e os 

bandidos. Quer dizer: só o Estado e o 
poder paralelo. Do Estado disse Roberto 
Campos: “Cuidado com o Estado. Ele 
é perigoso e anda armado.” Roberto de 
Oliveira Campos foi aquele sujeito ultra-
-reacionário, ministro do planejamento da 
ditadura militar. Tinha fama de gênio a 
serviço de Tio Sam e suas multinacionais. 
Era tanto que o chamavam de “Bob Fiel-
ds”. Assim, Bob era insuspeito para fazer 
uma declaração dessas, pois não era um 
comunista, um elemento subversivo que 
desejasse tumultuar o Brasil nem tomar o 
poder à força – ele já fazia parte do poder, 
tomado à força pelo golpe milicar de 1964, 
que prendeu, torturou e matou por mais de 
20 anos, até que faliu e reconheceu que só o 
civil tem condições de administrar o Brasil.

As forças armadas brasileiras são 
tradicionalmente golpistas. Deram o golpe 
da Independência, o golpe da República, 
o golpe de 1930, o golpe de 1937, o golpe 
de 1945, o golpe de 1953, o golpe de 1964, 
o golpe de 1968. E tentaram dar o golpe 
de Jacareacanga, o golpe de Aragarças e o 

golpe do Clube Militar – ou do velório do 
general Canronbert, que, mesmo morto, 
inspirou uma conspiração contra a legali-
dade. Ao todo, foram onze golpes contra 
o Estado de Direito. Só três falharam. Eis 
como é frágil a democracia no Brasil.

Nos Estados Unidos de Marlboro, 
a democracia é garantida pela segunda 
emenda da constituição, que dá o direito 
do cidadão ter armas e de se organizar em 
milícias para defender o país. A segunda 
emenda foi implantada para legalizar o 
exército revolucionário que tirou os ingle-
ses do poder e estabeleceu a democracia 
norte-americana. Até hoje, o país de Tio 
Sam ainda preserva a mesma constituição e 
ainda não sofreu um golpe de estado – pois 
o povo armado garante sua democracia 
mais ou menos racista e presente em quase 
todos os conflitos do mundo.

O deputado Rogério Peninha Men-
donça,  PMDB-SC, apresentou à Câmara 
projeto de lei (3722/12) que revoga e joga 
no lixo histórico o Estatuto do Desarma-
mento, em vigor desde 2003. Na época em 
que se discutia o desarmamento popular, 
a poderosa federação dos sindicatos dos 
delegados do Brasil publicou uma nota 
oficial afirmando que a polícia não tinha 
condições de garantir o cidadão brasileiro, 
caso ele fosse desarmado. E não tem. 

O fato é que o povo foi desarmado, o 
Estado continuou armado e os bandidos 
também. E a polícia continua sem condi-
ções de garantir o povo. Só a PM de São 
Paulo, ano passado, matou mais de 400 
civis durante abordagens. E neste ano vai 
repetir a dose letal.

A Universidade Estadual da Paraí-
ba, ex- FURNe, vem de prestar mais um 
grande serviço à cultura paraibana, dando 
novas instalações ao Museu de Artes Assis 
Chateaubriand, um dos pontos altos da ad-
ministração Edvaldo do Ö, quando Reitor 
daquela Instituição de Ensino Superior, em 
Campina Grande.

Somando qualidades de liderança 
e de iniciativa, Assis Chateaubriand e 
Edvaldo do Ö se irmanaram na implan-
tação desse empreendimento, e, através 
dele, ambos consolidaram merecidamente 
sua imortalidade. Claro que muitos outros 
cometimentos respondem, igualmente, 
por essa condição. 

Esse Museu de Artes que ocupou 
tantos espaços físicos em endereços  diver-
sos, em Campina Grande, mostrou que os 
valores culturais são perenes, independen-
temente dos contextos em que se inserem. 
Ao longo dos anos peregrinou, ora tratado 
como devia, ora subestimado. Jamais 
perdeu a sua valia de um bem imaterial 
indestrutível.

Assis Chateaubriand e Edvaldo do Ó 

foram predestinados a produzirem bens 
imateriais, e se suas estruturas mate-
riais sofreram porventura deteriorações 
momentâneas, sobreviveram e sobrevirão 
sempre, impávidos e sobranceiros.

Educação, cultura e arte são mani-
festações  representativas da inteligência 
superior do homem, e, por essa condição, 
estão imunes à destruição, numa prova ir-
refutável de que Deus permanece presente 
na ação humana, nesse universo transcen-
dental e eterno. Os ódios e as contingên-
cias adversas não elidem nem vencem a 
espiritualidade que convive conosco.

Assis Chateaubriand e Edvaldo do Ó 
foram instrumentos geniais dessa pre-
sença superior da inteligência humana 
no nosso meio, disseminando cultura, 
arte e educação na Paraíba e no Brasil, e 
cumprindo, com competência e despren-
dimento, seus destinos de Pró-Homens do 
seu tempo. Parabéns à Reitora da UEPB e a 
quantos, pelo seu trabalho e sensibilidade, 
preservaram o Museu de Artes de Cam-
pina Grande.   Bem-aventurados os que 
plantam para a eternidade! 

Editorial

Um
O trabuco é nosso

O “Velho Chico”  

Novo Museu Assis Chateaubriand 

A Procuradoria da República, 
na Paraíba, através do Dr. 
Bruno Barros de Assunção, 
abriu  Inquérito Civil Públi-
co para avaliar as medidas 
preventivas, fiscalizatórias e 
repressivas adotadas pela Po-
lícia Rodoviária Federal e pelo 
Departamento Nacional de 
Infra-Estrutura de Transpor-
tes (DNIT) quanto à presença 
de animais nas proximidades 
da BR-230, que corta o Esta-
do da Paraíba, em especial no 
trecho entre São Mamede/PB 
e Cajazeiras/PB.
A medida é imperiosa, face ao 
elevado número de acidentes 
naquela região, envolvendo 
animais na pista. 

O corregedor-geral do Minis-
tério Público, procurador Alci-
des  Jansen, baixou Portaria 
orientando aos promotores 
que não forem do Eleitoral 
para não se imiscuírem na 
questão. Na Rádio corredor 
do MPPB, dizem que a me-
dida tem endereço certo: 
Campina Grande, onde tem 
sempre um promotor inva-
dindo a seara alheia.

O Treze alcançou a quarta parti-
da sem conhecer vitória na Série 
C, na qual entrou por força de 
uma Liminar.
Ou seja, o direito pode até ser 
bom, mas a parte técnica não é 
o forte do Galo. 

Por onde se anda, há cons-
tatação: o povo é favorável à 
liberação, pela  Assembleia,  
do empréstimo da Cagepa. O 
povo, em sua sabedoria pecu-
liar, sabe muito bem distinguir 
política do interesse público.

A presidente da Federação Paraibana de Futebol, Rosilene Gomes, é uma 
das integrantes do “Trem da Alegria” que a CBF enviou a Londres, com tudo 
pago, para apreciar a abertura dos Jogos Olímpicos. Lá estão 18 presiden-
tes de federações que rezam na cartilha do status quo  da CBF. 

Em Parari, quando tem elei-
ções a cidade vira uma fes-
ta e engarrafa o “trânsito”, 
tamanha é a afluência de 
visitantes. 
A cidade tem 1.256 habitantes 
para 1.868 eleitores.
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Ao todo, foram onze golpes contra o Estado de Direito. 
Só três falharam. Eis como é frágil a democracia no Brasil.”

Somando qualidades de liderança e de iniciativa, Chateaubriand 
e Edvaldo do Ö se irmanaram na implantação desse empreendimento.”
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Desde o último dia seis está 
proibido qualquer repasse di-
nheiro da União para os estados 
e municípios, ou dinheiro dos 
estados para os municípios, 
exceto se for para cumprir 
compromissos financeiros já 
agendados ou situações emer-
genciais.
Trata-se de imposição da legisla-
ção eleitoral, que fecha a torneira 
três meses antes do pleito.
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Maribel Amengual
Presidente da Apaab

Conscientização

“O animal 
adotado tem 
um custo muito 
mais econômico 
do que o 
de raça”

eis animais são abandonados e cerca de 10 são 
envenenados, por dia, em João Pessoa. É o que 
revela Maribel Amengual, presidente da Associação de 
Proteção Animal Amigo Bicho (Apaab). Há seis anos, 
o grupo promove atividades educativas no combate 
aos maus-tratos e ao abandono de animais. Lutando 
também pela implantação de um hospital veterinário e 
de um abrigo para cães e gatos na Capital.

Quais atividades a Apaab de-
senvolve, atualmente?

Realizamos um trabalho edu-
cativo para que a população não 
abandone nem maltrate os animais, 
incentivando também as denúncias 
dos maus-tratos. Temos lutado pela 
inauguração do Centro de Castração 
de Animais, uma conquista da Apa-
ab, para beneficiar pessoas de baixa 
renda que não possuem condições 
financeiras para a operação. Estamos 
demandando um hospital veteriná-
rio, porque os cursos de Veterinária 
funcionam apenas em Areia, Patos e 
Sousa, e não existe uma unidade para 
atender os “animais de rua” atropela-
dos ou doentes na Capital. Além dis-
so, também tentamos conscientizar a 
população no combate ao tráfico de 
animais e somos contra a realização 
de vaquejadas.

Como é realizado o trabalho de 
combate aos rodeios?

Os rodeios são organizados por 
grupos de empresários que não con-
seguimos combater. Por isso, tenta-
mos apenas conscientizar as pessoas 
para não irem a esses eventos. Acre-
dito que se a população soubesse o 
quanto esses animais sofrem durante 
os rodeios, não existiria vaquejada. 
Além disso, outro problema confli-
tante são as rinhas de galo. Sabemos 
que elas acontecem em toda a Paraí-
ba e em vários lugares do Brasil. En-
tretanto, existem Estados que já con-
seguiram a proibição dessa atividade. 
Os juízes perceberam os malefícios 
da rinha e se conscientizaram. Mas 
aqui, na Paraíba, o trabalho ainda é 
bem mais lento. 

Há alguma lei que proteja os 
animais de tração?

Sim. Existe a Lei de Tração Ani-
mal. Ela estipula que o animal só deve 
carregar até 20% do seu peso, traba-
lhar oito horas por dia, ter horário de 
descanso e alimentação adequada. 
Além disso, eles devem possuir um 
estábulo. João Pessoa, por incrível 
que pareça, não possui ainda um lo-
cal adequado para esses animais de 
tração. E a população de cavalos e de 
jegues que a cidade tem é imensa. E 
todos esses direitos não são respeita-
dos. Geralmente, as pessoas que pos-
suem um animal desses são ignoran-

tes e de baixa renda. Veem o animal 
apenas como um “ganha-pão” que 
deve ser açoitado para trabalhar. No 
combate a isso, sugerimos a prefeitu-
ra que fizesse um cadastro de todos 
os carroceiros da cidade, para que es-
sas pessoas possam ter um curso que 
as conscientize sobre os animais.

A Apaab recebe quantas de-
núncias, por dia, de maus-tratos 
contra animais?

Recebemos em média sete liga-
ções. Entretanto, a Associação não 
pode tomar à frente e fazer algo que 
não é a sua função. Orientamos as 
pessoas para que liguem para a De-
legacia de Crimes Ambientais ou se 
dirijam até ela, para formalizar a de-
núncia, que é anônima. Infelizmen-
te, muitas pessoas não denunciam 
o crime, porque têm medo de se 
“indispor” com o vizinho. Outro pro-
blema é que nem todos os casos são 
atendidos de imediato, pelo fato de a 
Delegacia possuir muitas demandas, 
ou estar sem viatura disponível para 
toda a Grande João Pessoa.

Qual é a punição para quem 
maltrata um animal?

O pagamento de multa, estipu-
lada por um juiz, e a detenção de, no 
mínimo, três meses. É o que estipula 
a Lei de Crimes Ambientais, que infe-
lizmente não é cumprida com rigoro-
sidade.  Eu nunca vi alguém ser preso, 
no Brasil, por ter maltratado um ani-
mal. Até aqueles casos de destaque, 
veiculados na mídia nacional, não re-
cebem punição. 

Qual é o perfil dessas pessoas 
que discriminam os animais?

Todos nós somos assassinos em 
potencial. Entretanto, uma pessoa 
que maltrata animais é muito mais 
assassina e tem mais chance de se 
tornar um marginal no futuro do que 
alguém que não maltrata. Quem dis-
crimina animais está sujeito a fazer 
qualquer mal a qualquer ser humano.

Quantos animais são abando-
nados por dia na Capital?

Cerca de seis animais. E em tor-
no de 10 são envenenados por dia em 
João Pessoa. Com relação ao abando-
no, é preciso conter essa população 
com a castração. A Capital tem um 

S

para ajudar 
os animais
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problema sério com os felinos, que 
procriam de três em três meses. E os 
pessoenses os discriminam cada vez 
mais.

Há lares para acolher esses 
animais abandonados?

Existem pessoas que cedem 
espaço, em sua própria casa, para 
acolher os animais. São lugares que 
chamamos de “lares provisórios”. A 
Apaab leva alguns cães e gatos para 
esses locais e paga todas as despe-
sas de alimentos e de medicação 
para esses animais. Depois lutamos 
para que sejam adotados. Porque, 
infelizmente, João Pessoa não pos-
sui abrigo. E é por isso que temos 
pedido ao poder público que cons-
trua um local para abrigar os ani-
mais. Não que a Apaab seja a favor 
de abrigo, para não se tornar um 
“depósito”. Defendemos que haja 

uma triagem, uma administra-
ção muito bem organizada, que 
dê a chance de reabilitar animais 
que estão vagando pelas ruas e 
promova a adoção.

Como funcionaria essa 
triagem?

Funcionaria como já faze-
mos hoje para promover a ado-
ção de animais que estão em 
lares provisórios. Fazemos uma 
ficha bem rigorosa, para que o 
interessado na adoção preencha 
e reflita se terá a responsabilida-
de de cuidar dos animais.  Quem 
adota deve ter consciência de 
que terá uma despesa extra com 

veterinário, de que o animal fará 
xixi e cocô e que ao viajar, o dono 
deverá achar um hotelzinho ou clí-
nica para o cão ou gato ficar. 

Quais problemas os animais 
abandonados podem causar à so-
ciedade?

Depende. Geralmente, os animais 
que já estão vagando há muito tempo 
pelas ruas têm sarna. Também existe 
um índice muito alto, na Paraíba, do 
carrapato. Mas a maioria das doenças 
não é de alto risco para o ser huma-
no. Muitas vezes é o “psicológico” da 
pessoa que age. A sarna animal, por 
exemplo, não é do mesmo tipo que o 
homem possui, por isso não é trans-
missível. O gato é muito malvisto pela 
toxoplasmose. Entretanto, o homem 
só pega esse vírus se entrar em conta-
to com as fezes do animal.

Como você avalia o trabalho 
realizado pelo Centro de Zoono-
ses de João Pessoa?

A Zoonoses não funciona como 
casa de abrigo de animais. Trabalha 
para combater doenças como a rai-
va, a leishmaniose e o calazar, euta-
nasiando cães e gatos. Entretanto, 
por falta de conscientização, muitas 
pessoas levam animais sãos para lá. 
E dentro de três dias, eles são sacri-
ficados, porque o Centro não con-
segue manter todos. Em combate 
a isso, a Apaab conseguiu recente-
mente, por meio de um projeto de 
lei, que nenhum animal, em bom 
estado de saúde, seja eutanasiado 
pelo Centro.  Falta apenas o prefeito 
assinar o documento para que ele 
possa ser válido.

Quais são as vantagens da 
adoção?

A primeira vantagem é estar 
tirando um animal da rua, um ser 
carente, que precisa de um lar. Ou-
tra é que o animal adotado tem um 
custo muito mais econômico do que 
o de raça, que é de uma linhagem do 
exterior e, por isso, está mais susce-
tível a adquirir doenças. 

Existe alguma lei que proíba 
animais domésticos em aparta-
mentos?

Não. Qualquer pessoa pode 
criar animais em apartamento, des-
de que coloque uma rede de prote-
ção nas janelas e varandas e respei-
te os limites do vizinho. 

Lays Rodrigues
Especial para A União
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Cinema, cultura e colóquio

O Projeto Ver Brasil, em sua terceira semana, exibe os filmes “A Poeira e o 
Vento”, curta de Marcos Pimentel, com duração de 18 minutos; e o longa “A Falta 
que me Faz”, de Marília Rocha, com duração de 85 minutos. As sessões gratuitas 
acontecem aos sábados e domingos, às 19h, no Espaço Cine Digital da Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba (Funesc). O projeto, que chega à sua segunda etapa, 
evidencia a produção brasileira e traz como foco o gênero documentário. 

O curta “A Poeira e o Vento” traz como cenário uma comunidade no interior 
do Estado de Minas Gerais, uma pequena vila no meio do nada. A classificação 
indicativa é de 14 anos. Em seguida, será exibida mais uma produção mineira, o 
longa “A Falta que me Faz”. O documentário conta a história de um grupo de meninas 
que, rodeadas pela Serra do Espinhaço, vive o fim da juventude. Um romantismo 
impossível deixa marcas em seus corpos e na paisagem a seu redor. 

“ver brasil”

A companhia espanhola de dança Ballet 
Carmem Roche se apresenta na Capital hoje, 
às 20h, no Theatro Santa Roza, dentro da 
programação do Projeto Vértice. A realização é da 
Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope).

A vinda da empresa de Ballet Carme Roche 
faz parte de uma turnê da companhia pelo Brasil, 
em especial pelo Nordeste. O espetáculo trazido 
à capital paraibana é o “Danzar La Danza”. A 
companhia é integrada por jovens bailarinos, com 
trajetória profissional iniciada em 1998. É dirigida 
pela reconhecida professora Carmen Roche. O 
trabalho desenvolvido tem foco maior no clássico, 
mas também abre espaço para todas as linguagens 
da dança.

O espetáculo “Danzar La Danza” é dividido 
em seis movimentos. A primeira parte tem três 
momentos, começando com “O Rouxinol e a 
Rosa”, inspirado no conto homônimo do escritor e 
dramaturgo inglês Oscar Wilde (1854-1900), com 
coreografia assinada por Marta García e embalada 
pela musicalidade clássica e barroca do alemão 
J.S.Bach (1685-1750).

Depois vem a performance intitulada “In 
The Rass”, com coreografia de Amaya Galeote 
e música do violoncelista norte-americano Yo-
yo Ma. Em seguida, os bailarinos mostram “La 
Bella Durmiente”, com coreografia de Marius 
Petipa e melodia de P.I. Tchaikovsky (1840-
1893).

ballet Carmem Roche

O Projeto “Ver Brasil” exibe documentários mineiros no Espaço Cine 
Digital. O I Seminário de Cultura reúne gestores e agentes culturais para 
debater políticas públicas. Seminário discute ações para pessoas com 
deficiência na Paraíba e Cultura criativa é tema da abertura de Colóquio.

A Fundação Centro de Apoio Integrado 
ao Portador de Deficiência (Funad) e a 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Humano (Sedh) realizam, entre os dias 
30 de julho e 1º de agosto, o Seminário de 
Fortalecimento da Política da Pessoa com 
Deficiência no Estado. O evento será aberto 
às 18h, do dia 30, e vai acontecer no Hotel 
Ouro Branco, em João Pessoa.

O objetivo é mobilizar os gestores 
da Assistência Social, Saúde e Educação, 
como também, profissionais da rede de 
atenção à pessoa com deficiência, além 
de representantes da sociedade civil, na 
formação de uma rede de apoio e garantia 
dos direitos da pessoa com deficiência.

Durante três dias, serão discutidos 
temas como saúde, educação, segurança, 
direitos e vários outros aspectos. A abertura 

vai contar com a palestra “Convenção 
Internacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e o Plano Viver Sem Limite”. 
Ela será ministrada por um representante 
da Secretaria Nacional da Pessoa com 
Deficiência e vai contar com a participação 
da secretária de Estado do Desenvolvimento 
Humano, Aparecida Ramos, e a presidente da 
Funad, Simone Jordão.

Na programação da terça-feira (31), 
haverá discussões sobre a Política de Saúde, 
com a consultora técnica do Ministério da 
Saúde, Alynne Ribeiro, e Patrícia Assunção, 
gerente executiva de Atenção à Saúde da 
Secretaria de Estado da Saúde. À tarde, 
os participantes vão discutir temas como 
Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva do Plano Viver sem 
Limite.

Ações para pessoas com deficiência

Fotos: Arquivo

O Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado da Cultura da 
Paraíba (Secult), e o Ministério da Cultura 
(MinC) realizam no dia 6 de agosto o I 
Seminário Estadual de Planejamento da 
Cultura: Organização e Organicidade para o 
Desenvolvimento Cultural. O evento acontece 
às 14h, no Teatro Santa Roza, em João Pessoa 
(PB). A programação do Seminário de Cultura 
conta com as participações do secretário de 
Articulação Institucional do MinC, Roberto Peixe, 
e do diretor de Estudos e Monitoramento de 
Políticas Culturais do MinC, Américo Córdula. 
Eles ministrarão palestras sobre a atual situação 
do Sistema Nacional de Cultura e participarão de 
debate sobre a formulação de políticas públicas 
de cultura para os municípios.

O evento tem o objetivo de apresentar 
os resultados da primeira fase do processo de 
implementação do Plano Estadual de Cultura da 

Paraíba e repassar a metodologia para execução 
da segunda etapa, a ser realizada a partir de 
agosto nos 223 municípios do Estado.

O público-alvo do seminário são prefeitos, 
secretários e representantes da sociedade civil no 
processo de implementação do Plano Estadual 
de Cultura. A participação dos gestores e agentes 
culturais vai garantir a inclusão das demandas 
das cidades representadas nas metas e diretrizes 
do Plano, além de assegurar que o município 
corresponda aos requisitos para receber os 
repasses do Fundo Nacional de Cultura.

Plano 
A primeira etapa do processo de 

implementação do Plano Estadual de Cultura 
da Paraíba encerrou no último dia 12. Essa 
fase foi dedicada à sensibilização de gestores e 
mobilizadores culturais e à criação de instâncias 
de acompanhamento.

Seminário de Cultura
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O fim da lenda
O Cavaleiro das Trevas Ressurge, nova aventura do Batman, 
encerra a trilogia criada por Christopher Nolan para o super-herói

Coral Gazzi de Sá e 
Adeildo Vieira fazem 
show na Capital

Cristina Strapação 
lança hoje catálogo 
de pinturas
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MÚSICA ARTES

A trilogia que o diretor Christopher Nolan 
imaginou para o Batman chega ao fim. 
Hoje, nos cinemas brasileiros, estreia o 
terceiro filme da saga, intitulado O Ca-
valeiro das Trevas Ressurge (The Dark 
Knight Rises, GBR/EUA, 2012). Depois 
de enfrentar o palhaço assustador 
Coringa, brilhantemente interpretado 

por Heath Ledgers, o Homem-Morcego parte para 
uma missão final mais aterrorizante, em que talvez 
nem ele consiga conter.

Quem acompanhou os quadrinhos do Homem-
Morcego, produzido pela DC Comics, sabe que ter-
rível ameaça é essa. Para quem não sabe, o temível 
vilão é o terrorista Bane, personagem que apareceu 
nos desenhos na década de 90 especialmente para 
destroçar o Batman (A Queda do Morcego – Volume 
1: Herói Quebrado).

Nos quadrinhos, Bane já nasceu prisioneiro em 
uma república caribenha. Nesse ambiente de violên-
cia, cresceu temido e respeitado em seu cárcere até 
que, por desafiar o diretor da prisão, é escolhido como 
cobaia para uma experiência. Como resultado, torna-
se superforte com o auxílio do anabolizante Veneno 
e consegue escapar. Seu objetivo como homem livre? 
Tomar para si Gotham City, eliminando quem ficar 
em seu caminho.

Nos filmes, Christopher Nolan aproveitou diver-
sos elementos desta HQ e adaptou ao enredo e ao 
clima que os filmes predecessores deixaram como 
legado – quem não se lembra dos calafrios que o caos 
provocado pelo Coringa de Heath Ledgers deixou?

Nessa última parte da sequência, o Cavaleiro 
Negro está há oito anos sumido da cidade Gothan 
City. Bruno Wayne (Christian Bale) sente-se culpado 
pela morte do promotor Harvey Dent (que havia 
se tornado o Duas-Caras) e resolve tirar o Homem-
Morcego de cena. Graças à política de anti-crimes, a 
violência estava contida até que a ladra misteriosa 
Mulher-Gato (Anne Hathaway) aparece para dar o ar 
de sua graça ao filme.

FOTO: Divulgação

Horácio Roque
hroque.reporter@gmail.com

Em O Cavaleiro 
das Trevas

Ressurge, o 
diretor mostra que 

é possível fazer 
uma releitura de um 

clássico das HQs 
com um desfecho 

alternativo

Mas, pior do que ela, é o aparecimento de Bane 
(Tom Hardy). “Vim para vingar Gothan City”, disse o 
terrorista em uma das cenas veiculadas em trailers 
e comerciais do filme.

Nos quadrinhos, o vilão é um ser gigantesco 
graças ao Veneno. No filme, Christopher Nolan o 
enquadra mais próximo da realidade, próximo ao 
que um lutador de MMA é. Não que isso interfira na 
sensação de medo que ele provoca. O personagem 
também tem uma inteligência descomunal.

Inicialmente, Nolan hesitou ao continuar a 
sequência de Batman. Chegou a se perguntar: 
“Quantos bons terceiros filmes de uma sequência 
conseguimos lembrar?”. Mas só aceitou o desafio 
se conseguisse dar à história uma boa continuação, 
mantendo o clima e o universo criado por ele em 
Batman Begins (2005) e continua em O Cavaleiro 
das Trevas (2008).

Assim sendo, esqueça ver Robin no filme. Nolan 
descartou igualmente o retorno de Charada ou Pin-
guim, personagens para os quais estavam cotados 
atores como Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, que 
era o favorito do estúdio, e Hugh Laurie.

O filme não tem cópias em 3D – tudo para 
manter-se fiel às duas partes anteriores, que 
também só foram exibidas em 2D. Porém, 
Nolan filmou boa parte da sequência  com 
equipamento IMAX, para garantir a melhor 
qualidade. A música é assinada pelo consagra-
do Hans Zimmer.

Chris Nolan encerra sua participação em Bat-
man. Um desfecho épico para uma releitura de um 
grande clássico dos quadrinhos, que já havia sido 
tema de séries de televisão e outros filmes nas dé-
cadas de 80 e 90.

Ao encerrar sua trilogia Nolan deixa um qua-
dro em branco para a Warner Bros redesenhar um 
universo totalmente independente dos quadrinhos 
e, quem sabe, levá-lo para caminhos inimigináveis.

O cineasta não voltará à série. Muito menos o 
ator Christian Bale, deixando sua Gotham City pós-
Cavaleiro das Trevas Ressurge.

Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge tem 
a maior duração dos três filmes. São duas horas e 
45 minutos.
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Vivências

A casa do nascimento de Ronaldo Cunha Lima, 
em Guarabira, a 18 de março de 1936, ficava na Rua 
do Sol e proximidades do Colégio da Luz. Em clara 
prefiguração de sucesso, o futuro governador despon-
tou entre o sol e a luz.

Na Rainha da Borborema, a fim de estudar nos 
Pio XI e Estadual da Prata, tornou-se garçon, pro-
fessor do admissão, radialista, cobrador de taxas da 
Guarda Municipal e agrimensor. Desde cedo, revelou 
paixão pelas letras e política, fundidas no Centro Es-
tadual Campinense. Neste, voltou-se para Augusto dos 
Anjos, na literatura, e deputação colegial e jornaleco 
Formação, na política, além de Orlando Tejo, Josué 
Sylvestre e Agnelo Amorim, entre as 
amizades.

 Como deputado estadual, não 
só secretariou a seção estadual da 
Frente Parlamentar Nacionalista, com 
manifesto em maio de 1963, como se 
manteve em oposição ao movimento 
militar de 1964. Argemirista, aliou-se 
ao senador Ruy Carneiro e deputado 
federal Petrônio de Figueiredo, para 
hegemoneizar o MDB campinense pelo 
qual se elegeu prefeito em 1968.

Cassado e com os direitos políti-
cos suspensos, a 13 de março de 1969, 
transferiu-se para São Paulo e Rio 
de Janeiro onde, agregado ao grupo Ri-
que, advogou intensamente e ligou-se 
à OAB na luta pela retomada do Esta-
do de Direito.

Com esse cacife, retornou à Pre-
feitura de Campina Grande, em 1982, 
com exercício até 1988. Educação, saú-
de e lazer constituíram o tripé de sua 
gestão. O Parque do Povo e o maior 
São João do Mundo foram realizações 
que aplainaram ascensão ao Governo 
do Estado, em 1990, derrotando ao ex-
governador Wilson Braga, no segundo 
turno.

Mesmo com o sucesso do filho 
Cássio, Ronaldo C. Lima permaneceu, 
durante muito tempo, como expoen-
te do grupo Cunha Lima. Pelo menos 
até renunciar à Câmara Federal, para 
onde fora conduzido em 2002 e 2006, 
a 31 de outubro de 2007. Político de 
um só partido, na medida em que o 

PTB se converteu em MDB e PMDB, transferiu-se em 
2002 para o PSDB, nos desdobramentos do discurso do 
Campestre, contra o governador José Maranhão, a 21 
de março de 1998.

Mediante esse comportamento, expressou a 
segunda de suas características – a de poderoso 
gerador de fatos políticos. A terceira, também encon-
tra-se presente à biografia ronaldista Uma Biografia 
Diferenciada – Ronaldo Cunha Lima (1936-2007) de 
nossa autoria e que agora deve ser editada. Trata-se 
de vinculação às letras que a carreira política não 
interrompeu. 

Apesar deste assunto ter 
sido tratado várias vezes, penso 
que a discussão sobre o mesmo 
deve ser exaustiva, pois trata da 
segurança  e da tranquilidade dos 
cidadãos. Os noticiários reservam 
espaços para este tipo de notícia: 
arrastão em São 
Paulo, tiroteio e 
morte de policiais 
no Rio de Janeiro, 
violência contra 
mulheres na Para-
íba, execução de 
jovens pelo tráfico 
de drogas etc. E não 
adianta trocar de 
canal de TV, pois as 
manchetes são as 
mesmas. A escalada 
da violência é fato 
real. A população se 
sente cada vez mais 
insegura. E não adianta culpar a 
polícia, já que ela atua nos efeitos 
e não nas causas. E estas são das 
mais variadas espécies: pobreza, 
desemprego, incapacidade dos 

órgãos públicos de dotar as cama-
das mais carentes de educação, 
falta de saúde, de habitação e de 
saneamento, que são necessida-
des primárias do povo em geral. 
Os órgãos policiais, que reclamam 
do pouco efetivo e da carência de 

equipamentos, fazem 
o possível no combate 
ao crime. Tarefa in-
glória, pois não há a 
mínima condição de 
vigiar toda a popu-
lação. A tarefa piora 
quando o cidadão não 
cuida de sua própria 
segurança: não tranca 
a porta de sua casa; 
é a senhora que não 
segura adequadamen-
te sua bolsa; é o idoso 
que vai receber seu 
pagamento sem um 

acompanhante; é o comerciante 
que vai conferir o caixa com por-
tas semicerradas; é o funcionário 
que não toma os devidos cuida-
dos quando vai fazer um depósito 

bancário. Isto para citar alguns 
poucos exemplos.

 A impunidade é, por certo, 
um fator de peso nesta escalada 
da violência. Nosso Código Penal, 
já muito ultrapassado, felizmen-
te vai ser reformulado. A Lei de 
Execuções Penais também precisa 
ser revista. Sobre este assunto 
posso relatar um fato vivido por 
mim: fui ouvido em um inquérito 
policial, como testemunha, em 
Minas Gerais, onde residia. Fui 
ouvido novamente, pelo juiz, 15 
anos depois, quando o crime já 
havia prescrito. O cidadão, contra 
o qual testemunhei, lá vive tran-
quilamente, gozando do produto 
de seus crimes..

Certo é que temos que con-
ter este aumento de violência. 
Que as cabeças pensantes do país 
encontrem uma solução e  que 
possam ser colocadas em prática, 
senão, daqui a alguns dias teremos 
que transformar nossos lares em 
fortalezas da qual seremos seus 
prisioneiros.

Diácono e jornalista - jnunes48@hotmail.com

Zé e a praça
José Honório Rodrigues é um historiador 

que atingiu o píncaro da glória literária ao con-
quistar cadeira na Academia Brasileira de Le-
tras, fruto do trabalho de pesquisador incansá-
vel e estudioso das tendências políticas e sociais 
do povo brasileiro.

Conheci este pensador e historiador no 
começo da década oitenta do século passado, ao 
tempo inicial dos primeiros passos como repór-
ter neste jornal.

Aconteceu assim. Num final de tarde, quan-
do aguardávamos com ansiedade, ele chega à 
redação do jornal A União, na Rua João Amorim, 
acompanhado do inquieto José Octávio, para 
uma entrevista que publicada, dias depois, to-
mou bom espaço no caderno Jornal do Domingo. 
Este suplemento era comandando por Agnaldo 
Almeida, que fazia bastante sucesso naquela 
época tornando-se referência no jornalismo 
paraibano.

Meu interesse pelo trabalho deste historia-
dor atraiu-me a partir daquele encontro, mesmo 
que, repórter acanhado, mais ouvindo do que 
fazendo perguntas, pois José Octávio conduzia a 
entrevista com  indagações atinentes a variados 
assuntos. Confesso que, na situação de foca em 
que me encontrava, eu ficava contente em co-
nhecer e estar ali próximo de pessoa portadora 
de muitos saberes.

Ao historiador, a Paraíba prestou-lhe dupla 
homenagem: dando-lhe nome a praça pública 
e, por meio discípulo José Octávio, foi instalado 
em 1967, o grupo José Honório para estudar e 
debater sua obra, e analisar a historiografia bra-
sileira. Ao longo do tempo contabilizou ganhos. 
Aprendemos alguma coisa.

Trinta anos depois chego à Praça José Ho-
nório Rodrigues, pequena, mas vistosa, localiza-
da numa nesga do bairro Treze de Maio, com o 
pressentimento de estar numa ágora do tempo 
das antigas cidades gregas, onde as pessoas pro-
moviam assembleias, às vezes transformada em 
mercado comercialização de produtos de seus 
roçados.

Nesta praça que recentemente conheci, 
informaram-me que, quase sempre, no começo 
das noites ou nos finais de tarde, crianças se ali 
divertem.

Este pensador integrante da Academia 
Brasileira de Letras nunca se afastou do deba-
te, convocava o mundo pensante, acadêmico 
ou não, a se integrar nas discussões sobre o 
edifício humano que formamos. Ele mesmo 
disse que pelas suas obras tentava “encon-
trar sempre uma explicação em fato histórico 
passado para os problemas da atualidade”. 
Pelo que lemos dele, foi um homem dinâmico 
que nunca se afastou dos ideais humanitários, 
atento às transformações. Seus escritos levam 
a refletir sobre os caminhos do novo pensa-
mento brasileiro.

Daquele tempo quando, sentado entre os 
entrevistadores na redação de A União, che-
gam-me recordações a cada esforço de memória. 
Esforço recompensado pelo esclarecimento de 
pontos obscuro da História do país. Importantes 
naquela época, hoje, ao rever a entrevista, perce-
bo quanto é atual seu pensamento.

Mas voltando a praça, até que poderia ser 
mais bem tratada. Para mim, as praças deveriam 
ter canteiros de flores, especialmente rosas, ipês, 
grama. Num recanto poderia ter um lugar onde 
se explicasse quem era o homenageado. Esta que 
visitei bem que poderia servir de modelo, afinal, 
o homenageado é o um historiador que elevou 
o conceito da pesquisa e nos ajuda a pensar o 
Brasil.

José 
NunesUm perfil de Ronaldo Cunha Lima

Escalada da violência

 A impunidade 
induz à 
reincidência e, 
muitas vezes, 
nada pode fazer 
o juiz, pois está 
preso às leis, 
desatualizadas

Crônica

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 27 de julho de 2012

José Octávio de Arruda Mello Historiador

Geraldo R. R. Costa Escritor - g.costajf@hotmail.com

Artigo



Adeildo Vieira e Coral Gazzi de Sá se 
apresentam na Estação Cabo Branco

Em cartaz

Música
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A Era do Gelo 4

Manny, Diego e Sid enfretam piratas perigosos em A Era do Gelo 4

Roteiro

BATMAN – O CAVALEIRO DAS TREVAS RES-
SURGE (The Dark Knight Rises, GBR/EUA, 
2012). Direção: Christopher Nolan – Reino 
Unido – EUA – 2012 – 165 min. – 12 
anos. Gênero: Suspense. Classificação: 
12 anos. Dublado e Legendado. Direção: 
Christopher Nolan, com Christian Bale, 
Gary Oldman, Tom Hardy. Oito anos após 
os eventos ocorridos em Batman - O Cava-
leiro das Trevas, o terrorista Bane retorna 
para Gotham City, provocando o pânico e 
o desespero. Sem forças para enfrentar 
o terrível criminoso, sedento de sangue, 
a polícia da cidade chega ao seu limite, 
fazendo com que Batman retorne de 
seu exílio por ter sido responsabilizado 
pelos crimes de Harvey Dent. CinEspaço 
1: 14h30, 17h45 e 21h. Manaíra 2: 12h, 
15h30, 19h e 22h20. Manaíra 4: 11h30, 
15h05, 18h30 e 22h. Manaíra 5: 14h, 
17h30 e 21h. Manaíra 6: 13h10, 16h30 
e 20h. Tambiá 2: 14h40, 17h40 e 20h40. 
Tambiá 5: 14h20, 17h20 e 20h20.

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

CHERNOBYL – SINTA A RADIAÇÃO (Cherno-
byl Diaries, EUA, 2012). Gênero: Terror. 
Duração: 90 min. Classificação: 14 anos. 
Diretor: Bradley Parker, com Jesse McCart-
ney,Jonathan Sadowski, Nathan Phillips, 
Olivia Dudley, Ingrid Bols Berdal, Devin 
Kelley, Dimitri Diatchenko. Um grupo 
de jovens busca um pouco de emoção 

O músico Adeildo Vieira e 
o Coral da Universidade Fede-
ral da Paraíba – Gazzi de Sá, se 
apresentam hoje, às 18h30, na 
Estação Cabo Branco. O show 
está inserido na programação 
de aniversário de quatro anos 
da Estação e a entrada é franca.

As apresentações estão di-
vididas em duas partes. Primei-
ro, se apresenta o músico Adeil-
do Vieira, acompanhado por 
sua banda; em seguida, o Coral 
Universitário Gazzi de Sá, com o 
espetáculo Um Novo Pierrot. O 
espetáculo é uma homenagem 
ao compositor e cantor parai-
bano Adeildo Vieira.

O coral, composto por 
45 vozes e cinco músicos con-
vidados, vai unir música aos 
movimentos cênicos, dirigi-
dos pela teatróloga Eleonora 
Montenegro, com arranjos do 
maestro Tom K e técnica vocal 
Ana Catarina Coelho. O coral 
conta também com a participa-
ção dos músicos Rudá (baixo) e 
Uanã Barreto (teclado), filhos 
de Adeildo; Gilson Machado 
(bateria); Vinícius Lucena (vio-
lão); Bianca Nóbrega (flauta); 
Rucker Bezerra (violino) e par-
ticipação especial do músico 
Adeildo Vieira.

De acordo com o maestro 
Eduardo Nóbrega, a proposta 
do grupo é priorizar os artistas 
locais, e Adeildo Vieira é uma 
expressão nata da música pa-
raibana. Segundo ele, quando 
resolveram homenagear Adeil-
do, foi pedido ao compositor 
que selecionasse cinco peças 
de sua autoria. Em seguida, 
Tom K fez o arranjo e Eleonora 
deu uma roupagem cênica às 
composições. Este mesmo es-
petáculo encerrou o IX Festival 

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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Sempre em busca de sua co-
biçada noz, o esquilo Scrat provoca, 
sem querer, a separação dos conti-
nentes. A situação provoca mudan-
ças no terreno de vários locais, entre 
eles onde os amigos Manny, Diego e 
Sid estão alojados. Um terremoto faz 
com que o trio fique preso em um 
iceberg, enquanto que Ellie e a pe-
quena Amora permanecem no conti-
nente. Em alto mar, Manny promete 
que irá encontrá-las a qualquer cus-
to, mas terá que enfrentar perigosos 
piratas e o canto das sereias. 

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 1: 21h30.

VALENTE (Brave, EUA, 2012). Gênero: 
Animação. Duração: 100 min. Classi-
ficação: Livre. Direção: Mark Andrews, 
Brenda Chapman e Steve Purcel l .  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 vida de 
sua família. Então ela parte em busca de 
uma velha sábia para tentar consertar 
seu erro. CinEspaço 4: 14h, 16h, 18h, 
20h e 22h. Manaíra 1: 13h50, 16h20 e 
19h10.Manaíra 6: 11h. Manaíra 7: 12h20 

e 14h40. Tambiá 3: 14h20, 16h20, 18h20 
e 20h20.

E AÍ... COMEU?  (Brasil, 2012). Gênero: 
Comédia. Duração: 102 min. Classificação: 
14 anos. Direção: Felipe Joffily, com Emílio 
Orciollo Netto, Seu Jorge e Tainá Müller. 
Fernando, recém separado, passa boa 
parte do tempo tentando compreender o 
fracasso de seu casamento com Vitória. 
Já Honório é um jornalista machão casado 
com Leila. E Fonsinho escritor solteiro, 
metido à intelectual. Juntos, eles buscam 
entender o papel do homem no mundo 
atual, povoado por mulheres de ideias 
modernas. CinEspaço 2: 17h50 e 19h40. 
Manaíra 8: 16h40, 19h20 e 21h40.

A ERA DO GELO 4 (Ice Age 4 – Continental 
Drift, EUA). Duração: 100 min. Classifi-
cação: Livre. Gênero: Animação. Dublado. 
Direção: Steve Martino e Mike Thrumeier. 
O novo longa-metragem da turminha 

gelada trata do efeito estufa e o degelo, 
como pano de fundo, para ilustrar uma 
série de acontecimentos. CinEspaço 2: 
13h40 e 15h50. Manaíra 7/3D: 18h15 e 
20h50. Manaíra 8: 12h10, 14h30 e 18h. 
Tambiá 4: 13h30, 15h20, 17h10, 19h e 
20h50. Tambiá 6/3D: 15h15.

O ESPETACULAR HOMEM ARANHA (The Amazing 
Spider-Man, EUA, 2012). Gênero: Ação, 
aventura e suspense. Duração: 136 min. 
Classificação: 10 anos. Direção: Marc Webb, 
com Andrew Garfield, Sally Field, Martin 
Sheen e Emma Stone. A história de Peter 
Parker, estudante rejeitado por seus colegas 
e abandonado por seus pais, ainda criança, 
mas criado pelo Tio Ben. O adolescente tenta 
entender quem é, enquanto começa a viver 
a primeira paixão. CinEspaço 3/3D: 13h50, 
16h20, 18h50 e 21h30. Manaíra 3: 13h, 
16h, 18h50 e 21h50. Manaíra 5/3D: 21h30. 
Manaíra 7/3D: 20h30. Tambiá 1: 13h30, 16h, 
18h30 e 21h. Tambiá 6/3D: 21h.

Paraibano de Coros e fez parte 
do II Festcoros Bahia, Salvador.

Coral
Criado em 1963 e deno-

minado Gazzi de Sá a partir de 
1983, o Coral Universitário da 
Paraíba foi dirigido sucessiva-
mente pelos maestros: Arlindo 
Teixeira, Clóvis Pereira, Pedro 
Santos, José Alberto Kaplan, 
Eli-Eri Moura, Tom K e Carlos 
Anísio. Desde 2004, está sob a 
regência do maestro Eduardo 
Nóbrega.

O trabalho do grupo bus-
ca a integração entre música e 
teatro, priorizando os autores 
paraibanos, com arranjos do 
coordenador musical, Antônio 
Carlos Batista Pinto Coelho 
(Tom K). A direção cênica está 

a cargo da teatróloga Eleonora 
Montenegro, e a técnica vocal, 
da professora Ana Catarina 
Pinto Coelho. A correpetição 
é do professor do Almir Caval-
canti.

Ao longo de sua trajetória, 
o coral participou de impor-
tantes festivais no Brasil e no 
exterior, realizando apresenta-
ções nos Estados Unidos e Eu-
ropa. Em 2007, recebeu voto de 
aplauso da Assembleia Legis-
lativa da Paraíba pelo trabalho 
realizado em festivais nacionais 
e internacionais, elevando o 
nome da Paraíba.

Adeildo Vieira
O cantor e compositor ita-

baianense possui longa carreira 
na música. Em 1983, entrou 

para o Musiclube da Paraíba, 
onde permaneceu até 2002, 
além de ter participado de vá-
rios festivais. Também foi fun-
dador do grupo Mama Jazz. 
Este ano, Adeildo Vieira lançou 
seu mais novo CD, intitulado 
“Há braços amigos”.

 

Novo álbum do Depeche Mode será 
lançado em 2013

O novo álbum de inéditas do Depeche Mode, espécie 
de continuação de Sounds of the Universe (2009), deverá 
chegar ao mercado somente no primeiro semestre 2013. 
O vocalista do grupo, Dave Gahan, em entrevista à revista 
“Clash Music”, apontou que o novo disco da banda britâni-
ca de techno-pop terá uma sonoridade semelhante a do 
marcante Songs of Faith and Devotion (1993), destacan-
do uma combinação de blues e “grandes quantidades de 
esperança”. Além do lançamento do novo álbum, Gahan 
também afirmou à “Clash Music” que o grupo iniciará 
uma nova turnê, que, por sua vez, “não será concluída 
antes do verão de 2014”. Segundo o cantor, o novo tra-
balho do Depeche Mode, ainda sem título definido, foi 
gravado com total liberdade e sem nenhum selo associa-
do à sua produção.

A Philipéia da Madalena Moog

A belíssima foto de uma criança na capa do disco, equilibrando-se 
na proa de uma canoa e navegando tranquilamente pelo açude de Core-
mas, dá o tom de Philipéia, novo álbum da banda paraibana Madalena 
Moog. Liderado pelo atuante e criativo músico Patativa Moog, o quarteto 
também chega equilibrado e maduro ao seu quarto trabalho, alternando 
canções dançantes com faixas instrumentais, numa interessante fusão 
de ritmos que vai além do samba e do rock, navegando e conduzindo o 
ouvinte por interessantes e diversificadas paisagens sonoras.    

Gravado, mixado e masterizado no estúdio Peixe-Boi em João Pes-
soa por Marcelinho Macedo, o disco abre com a ótima faixa “Ela só pensa 
em dançar”, parceria de Patativa com o músico Escurinho, que traz ain-
da um sampler do Mestre Manoel Inácio e participação da cantora Érika 
Maria, apresentando as boas-vindas ao ouvinte e preparando o que vem 
pela frente. Na sequência, a canção “Bifurcação”, outra parceria de Pata-
tiva, desta vez com Ediliano Valeriano e José de Jesus, mantém o clima 
dançante do álbum, combinando um vocal suave com o timbre preciso 
da guitarra de Valter Pedrosa, além de uma letra poética que guarda uma 
mensagem filosófica e positiva.

O som dos metais, gravados por Neto Rodrigues (trombone) e 
Raphael Amaro (trompete), marcam presença na faixa “Felicidade”, 
onde a Madalena Moog brinca com a semântica da palavra que dá 
título à canção, sugerindo novos significados a partir da divisão das 
sílabas: “felicidade é uma palavra muito comprida, começa com fé, 
termina com a idade”. 

Seguindo com as colagens e experimentações, mais um sampler 
aparece na música que dá nome ao álbum. O som pontuado e inconfun-
dível da viola de repentista no início de “Philipéia” transporta o ouvinte 
para um ambiente instrumental repleto de nuances e climas lisérgicos, 
com destaque para os sintetizadores pilotados por Patativa. Os metais 
reaparecem em “As Borboletas”, retomando a característica dançante do 
disco e costurando uma letra inteligente que aborda o cotidiano em for-
ma de crônica. 

O cinema aparece em “Como é triste”, com as falas de Estamira 
Gomes de Sousa extraídas do premiado documentário “Estamira”, de 
2006, que narra a história da moradora de um lixão. Tachada de louca 
por médicos e familiares, ela é, ao mesmo tempo, capaz de externar uma 
visão eloquente e questionadora sobre os mais diversos assuntos de for-
ma lúcida e articulada, apesar da pouca escolaridade. Além da citação 
cinematográfica, a letra da canção é um poema musicado da escritora 
irlandesa Lucy Collin.

Philipéia encerra com um depoimento do sambista Donga, gravado 
em 1969 pelo Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Nele, um 
dos criadores do samba então com 80 anos, fala sobre a importância das 
novas gerações reconhecerem aqueles que os antecederam. A julgar pelo 
leque de referências citadas no novo álbum da Madalena Moog, parece 
que o recado de Donga foi perfeitamente assimilado por Patativa, Valter 
Pedrosa, Jansen Carvalho (baixo) e Emerson Pimenta (bateria).

Arthur Pessoa
Músico
arthur_pessoa@yahoo.com.br

Foto: Divulgação

O grupo britânico 
Snow Patrol vai fazer 
três shows no Brasil em 
outubro. As apresenta-
ções acontecem no Rio 
(dia 9), em São Paulo 
(dia 10) e Belo Horizon-
te (dia 11). A pré-venda 
para clientes Credicard, 
Citbank e Diners começa 
entre 30 de julho e 5 de 
agosto. Para o público 
em geral, o início está 
marcado para 6 de agos-
to. No Rio, os preços 
variam entre R$ 180 e 
R$ 350. Em São Paulo, 
entre R$ 50 e R$ 450. 
Já em Belo Horizonte, 
o preço gira em torno 
de R$ 180 a R$ 240. O 
Snow Patrol vem ao Bra-
sil com a turnê de seu 
disco FallenEmpires.

Snow Patrol faz 
turnê no Brasil 
em outubro

Batman: O Cavalei-
ro das Trevas Ressurge 
ultrapassou a marca de 
300 milhões de dólares 
de bilheteria em todo o 
mundo depois de uma boa 
abertura na França. As 
informações são do jornal 
inglês “The Guardian”. 
Segundo o jornal, Batman 
arrecadou 2,7 milhões 
de dólares na França na 
quarta-feira depois de se 
tornar a terceira maior 
abertura do cinema nos 
Estados Unidos (com US$ 
160,9 milhões) e ter boas 
performances também no 
Reino Unido e em 16 outros 
países. A Warner espera 
que O Cavaleiro das trevas 
Ressurge termine 2012 
como o filme de maior 
arrecadação do ano.

Novo Batman já 
arrecadou mais de 
US$ 300 milhões

Mídias em destaque

Drops & notas

Foto: Divulgação

O Coral Gazzi de Sá faz uma homenagem ao cantor e compositor Adeildo Vieira em Um Novo Pierrot

SErViço

Espetáculo teatro e canto 
Um Novo Pierrot
Atração: Coral Gazzi de Sá 
(UFPB)
Data: Hoje
Hora: 18h30
Local: Auditório da Estação 
Cabo Branco
Fones: 3214.8270 – 3214.8303
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Artes plásticas 

Cristina Strapação lança hoje na Estaçao Cabo Branco 
um catálogo com 40 pinturas com temática marinha

A artista plástica Cristina Stra-
pação lança hoje um catálogo 
de pinturas às 18h30, na 
Estação Cabo Branco, em 
João Pessoa, com cerca de 
40 obras produzidas por elas 
em quase dois anos de tra-
balhos. Como uma pequena 

amostra ao público, até o próximo domingo 
ficarão expostas 12 telas da paranaense ra-
dicada na Paraíba. Ficarão em exposição no 
salão panorâmico, que é o segundo andar da 
torre mirante da Estação.

Quem se depara com as obras de Cris-
tina Strapação faz a seguinte pergunta: “É 
uma tela pintada ou é uma fotografia?” 
Essa inquietação tem uma explicação: o 
tamanho zelo pelo detalhe com que a pa-
ranaense radicada na Paraíba emprega em 
suas criações.

Ela se considera realista, corrente que 
busca transpassar para a arte a realidade como 
ela é. Mas Strapação sofre fortes influências do 
que vê na natureza, no que ver ao enxergar o 
mar, que é sua principal fonte de criação.

Assim, constrói obras que, de tão cheias 
de cor, detalhe, deixa transpassar exata-
mente a sensação que ela teve ao sentir o 
mar beijar as areias, ao ver as jangadas de 
pescadores balançarem ao ritmo das ondas.

Cristina Strapação passa todo santo dia 
pelas praias do Litoral pessoense. Assim, é 
sua principal fonte de inspiração. “Tenho os 
temas marinhos como inspiração. A Ponta 
do Seixas,  Cabo Branco, que são praias 
próximas a onde moro”, disse a artista.

No catálogo que ela apresenta ao pú-
blico hoje, são 40 telas que ela produziu 
entre 2010 e o início deste ano. “Não só 
há praias daqui. Resolvi incluir no catálogo 
imagens de praias lá do Paraná também, 
que é de onde eu vim”, disse, revelando que 
a maioria delas já foi vendida.

“Por causa disso, eu só pude expor 12 

FOTOS: Divulgação

trabalhos. Eu vim produzindo desde 2010 
e algumas delas, obviamente, já foram ven-
didas”, disse.

A técnica dela é de óleo sobre tela, que 
ela vem desenvolvendo desde que parou 
para cuidar dos filhos, quando morava ain-
da no Paraná. Antes de se dedicar  à pintura, 
ela trabalhava com Serviço Social, que é a 
sua formação acadêmica.

Com a necessidade de criar os filhos 
passou a se dedicar a algo que até então 
era só um hobby. Ela desenhava, pintava, 
mas sem nenhuma perspectiva além de um 
passatempo. Quem viu suas obras passou 
a gostar. Ela passou a expor e, assim foi 
transformando a sua realidade.

“Sempre gostei de pintura, de dese-
nho. Acabei ficando em casa e, na folga, fui 
desenvolvendo o hobby. Me envolvi de tal 
maneira que não quis retornar ao Serviço 
Social”, disse Cristina. “Comecei a expor, o 
povo foi gostando, passei a vender algumas 
telas”, completou.

Assim, Cristina Strapação passou a se 
dedicar somente à arte. Ela conta que está 
há cerca de 15 anos se dedicando somente 
a isso. “Profissionalmente, 15 anos. Antes, 
era algo meio amador”, disse.

“Não viveria mais sem a arte”, com-
pletou.

Cristina frequentou cursos de Desenho 
e Pintura ministrados por Danilo Lorusso, 

Daniel Freire, Hélcio Croseta, Dalva Lobo, 
Luís de Andrade Lima e Sérgio Prata em 
Curitiba, no Paraná. Na cidade de Barcelona, 
na Espanha, fez o curso de “Restauração em 
Pintura”, na Associació d’Amics de lês Anti-
guitats, de “Anatomia”, na Casa Elizalde, de 
“Pintura sobre Vidro” e “Técnica de Vitral”, 
na Fundació del Vidree e de “Especialização 
sobre a obra de Antoni Gaudí”, na Universi-
dade Politécnica da Catalunya.

Entre a infinidade de exposições, da 
artista paranaense, está a Marinhas, que 
passou pelo Maison des Glycines, na França, 
em 2010. Coletivamente, expôs ao lado de 
outros artistas no XIII Incontro Italia-Brasile 
(UCAI), na Galeria La Pigna, em Roma (Itália).

Horácio Roque
hroque.reporter@gmail.com

Inspirada 
na natureza

As paisagens da Ponta do 
Seixas e do Cabo Branco 
inspiraram algumas das obras 
da artista paranaense



Saneamento

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 27 de julho de 2012

Agrotóxicos causam 
morte de abelhas em
várias regiões no país
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Governo abre consulta pública para melhorar sistema
A proposta do Plano Na-

cional de Saneamento Básico 
(Plansab), planejado e coor-
denado pelo Ministério das 
Cidades, entra em sua fase 
final. Através de consulta 
pública, a população poderá 
apresentar sugestões para 
melhorar o sistema de sanea-
mento básico no Brasil. A me-
dida foi divulgada na quarta-
feira (25) no Diário Oficial da 
União.

Iniciado em 2008, o 

plano servirá de instru-
mento para melhorar o sa-
neamento básico no Brasil 
nos próximos 20 anos, con-
tendo metas e objetivos de 
curto, médio e longo pra-
zos. Também deverá conter 
proposição de ações para 
atingir esses objetivos e 
procedimentos de avaliação 
da eficácia das estratégias. 
Entre as principais propos-
tas estão a instalação de 
unidades hidrossanitárias 

em todo o território nacio-
nal até 2030, abastecimento 
de água potável em áreas 
urbana e rural das regiões 
Sul, Centro-Oeste e Sudeste 
e erradicação dos lixões e 
vazadouros até 2014.

De acordo com Viviana 
Simon, diretora do Departa-
mento de Articulação Institu-
cional da Secretaria Nacional 
de Saneamento Ambiental, 
qualquer pessoa pode par-
ticipar da consulta pública. 

“O cidadão pode apresen-
tar suas emendas que serão 
divididas por temas. Essas 
emendas deverão ter uma 
justificativa para que possam 
ser validadas e, passado o 
período de apuração, serão 
avaliadas”, disse.

A diretora avalia que, 
até o ano de 2030, o abas-
tecimento de água potável 
chegará a 98% do território 
nacional, 88% do esgoto pas-
sarão a ser tratado e 100% 

dos resíduos sólidos serão 
coletados. Segundo o Minis-
tério das Cidades (MCidades), 
para que essas metas sejam 
concretizadas será preciso 
um investimento de cerca de 
R$ 420 bilhões.

Quem quiser participar 
da consulta pública deverá se 
cadastrar no site do MCida-
des e enviar suas sugestões. 
O sistema, criado especifica-
mente para a consulta, ficará 
disponível por 40 dias. Depois 

disso, técnicos do ministério 
terão 30 dias para avaliar as 
propostas enviadas para que 
uma nova versão do Plansab 
seja formulada e apreciada 
pelos Conselhos Nacionais de 
Recursos Hídricos, Meio Am-
biente, Saúde e das Cidades. 
Após esse período, a proposta 
será analisada pelo ministro 
Aguinaldo Ribeiro para que 
seja sancionada pela presi-
denta Dilma Rousseff. (Agên-
cia Brasil)

A falta de saneamento básico cau-
sa mais impacto ambiental negativo ao 
Brasil do que o desmatamento ou a exe-
cução de projetos para a obtenção de 
energia. A avaliação é do professor de 
engenharia civil e ambiental da Univer-
sidade de Brasília, Oscar Netto. “Em mé-
dia, todo brasileiro vai se deparar, em 
algum momento do seu dia, com pro-
blemas ambientais causados pela falta 
de saneamento. Sobretudo no que se 
refere a saneamento urbano, nós temos 
um grande desafio pela frente”, disse.

Oscar Netto aponta a última en-
chente do Rio Negro, no Amazonas, 
como exemplo do que a falta de coleta 
e destinação adequada dos detritos só-
lidos podem provocar. Segundo ele, um 
evento natural periódico foi agravado 
pelo lixo que boiava e causava contami-
nação.

É na Região Norte, inclusive, onde 

o problema de falta de coleta e trata-
mento de esgoto é pior. Enquanto a 
média nacional de coleta de esgoto nas 
residências é 44,5%, no Norte do país 
é apenas 6,2%, segundo dados de 2009 
do Ministério das Cidades, quando foi 
concluído o último Diagnóstico dos Ser-
viços de Água e Esgoto.

Netto defende que a população 
cobre das autoridades medidas para 
esse quadro da falta de saneamento 
básico seja transformado. “Todo brasi-
leiro que acompanha a televisão está 
sabendo do desmatamento, da cons-
trução das usinas, mas o saneamento 
não é tratado da mesma forma. Essa 
questão não aparece no topo das po-
líticas públicas”, disse. A mesma crítica 
ele estende ao movimento ambienta-
lista que não estaria se dedicando com 
afinco a essa questão.

O diretor adjunto de Campanhas 
do Greenpeace, Nilo D’Ávila, discor-
da que o assunto seja esquecido pelo 
movimento ambientalista. Ele admite 

que esta não é uma bandeira da orga-
nização da qual faz parte, mas garante 
que há outras organizações não gover-
namentais (ONGs) no país trabalhando 
para que seja dada mais atenção à lim-
peza de rios e aterros sanitários.

Na opinião de D’Ávila, a falta de 
dedicação à questão do saneamento 
básico é dos governos. “É fato que não 
adianta ter uma ONG batendo se não 
há vontade do governo de fazer sanea-
mento público. Tanto é que o PAC [Pro-
grama de Aceleração do Crescimento] 
do saneamento empacou. Saneamento 
é uma política pública que está direta-
mente ligada com a saúde. Quando o 
governo fala que a prioridade dele é a 
saúde, é uma mentira porque não há in-
vestimento em saneamento”, declarou.

Na opinião do diretor do Greenpe-
ace , contudo, o Brasil também não está 
indo bem nas outras frentes da batalha 
ambiental. A queda do desmatamento 
apresentada pelo governo nas últimas 
semanas, para ele, está mais relaciona-

da a questões econômicas do que à efi-
ciência na fiscalização.

“O desmatamento caiu depois que 
pegamos aí quase 15 anos de esforço 
brasileiro. Mas esse esforço não é única 
e exclusivamente na área de meio am-
biente. O esforço econômico que levou 
o dólar a R$ 1,35 também interfere nis-
so. Você percebe que a curva do des-
matamento e do dólar são parecidas. O 
desmatamento na Amazônia é ligado 
à exportação de commodities. O dó-
lar alto e a impunidade que existe nas 
questões ambientais levam as pessoas 
a cometerem ilícitos. Tanto que o des-
matamento caiu, mas 80% dele ainda é 
ilegal”, disse.

A taxa de desmatamento na Ama-
zônia Legal medida pelo Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais (Inpe) em 
2011 foi 8% menor que em 2010. A 
remoção da cobertura florestal no ano 
passado foi 6,4 quilômetros quadrados, 
a menor já registrada desde que o mo-
nitoramento começou a ser feito.

Ausência provoca impacto negativo no Brasil
Mariana Jungmann
Agência Brasil

FOTO: Marcos Russo

O problema da falta de coleta 
de lixo e tratamento de esgoto 
afeta milhares de brasileiros
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São Luís – Os debates 
da 64a Reunião Anual da 
Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC) 
tiveram foco nos saberes tradi-
cionais e na pesquisa científica. 
Comunidade acadêmica e po-
vos tradicionais discutiram 
mecanismos para aproximar 
os tipos de conhecimento 
produzidos por ambos como 
forma de enfrentar a pobreza 
e a miséria.

Para a secretária na-
cional da SBPC e bióloga 
do Instituto Butantan, Rute 
Andrade, o distanciamento 
entre a academia e o saber 
tradicional foi provocado 
pela Convenção da Biodi-
versidade, construída na 
Conferência das Nações Uni-
das sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (Rio92). 
“Depois desse documento, 
passamos a ter uma exigên-
cia legal para o acesso ao 
conhecimento tradicional, 
que muitas vezes provocou 
conflitos. A ideia é que haja 
um reconhecimento entre 
os dois saberes para que a 
gente tenha uma sociedade 
mais justa e que se consiga 
a sustentabilidade que tanto 
se deseja”, disse.

A advogada do Instituto 
Indígena para Propriedade 
Intelectual (Inbrapi), Lúcia 
Fernanda Jófej, índia da et-
nia Kaingáng, destacou que 
os povos tradicionais não 
têm retorno do conheci-

Cientistas debatem saberes tradicionais
reunião da sbpc

A ideia é utilizar os conhe-
cimentos para enfrentar a 
pobreza e a miséria no país
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programa de Ti será 
lançado em agosto 

inpa debate clima 
do amazônia

mento repassado às univer-
sidades. “Existe uma troca 
que pode ser feita, os povos 
indígenas e as comunidades 
tradicionais têm respondido 
até hoje. Nós temos servido 
de insumo para a academia, 
com conhecimentos que têm 
servido de base de produtos 
e processos para obtenção 
de patentes. No entanto, nós 
não temos recebido isso de 
volta. Não tem tido a reparti-
ção de benefícios”, contestou 
a índia kaingang.

Segundo o antropólogo 
da Universidade do Estado 
do Amazonas (UEA), Alfredo 
Wagner Bento, o questiona-
mento sobre a incorporação 

dos conhecimentos tradi-
cionais mudou o foco. Antes 
promovido pelos movimen-
tos sociais, o tema agora é 
proposto pela comunidade 
científica. “Estamos assis-
tindo a uma mobilização 
significativa em torno da 
proteção da criatividade so-
cial, que se manifesta com o 
reconhecimento dos saberes 
tradicionais. Esse conheci-
mento passou a ter um valor 
econômico que 20 anos atrás 
não tinha”, observou.

O antropólogo ressaltou 
ainda que o questionamento 
proposto pelo meio acadêmi-
co atualmente é a incorpora-
ção dos saberes tradicionais 

ao processo produtivo das 
grandes indústrias farma-
cêuticas, dos grandes labo-
ratórios, da indústria de bio-
tecnologia e de cosméticos. 
“Como se dar essa aproxima-
ção de saberes de maneira 
adequada e justa? Ainda não 
temos a resposta, mas temos 
que começar a abrir um cam-
po de discussão.”

Um exemplo de inicia-
tiva bem sucedida, sugerido 
por Alfredo Bento, é o caso 
do município de São João do 
Triunfo, no Paraná. Por meio 
de lei municipal, a cidade 
reconheceu, em abril deste 
ano, benzedeiras, rezadeiras, 
curandeiras e costureiras de 

rendiduras (como são conhe-
cidas as benzedeiras especia-
lizadas na assistência de pes-
soas com dores musculares) 
como agentes de saúde pú-
blica. De acordo com a orga-
nização não governamental 
(ONG) Movimento Aprendi-
zes da Sabedoria (Masa), já 
foram cadastradas 161 ben-
zedeiras na cidade, que tem 
14 mil habitantes.

A reunião da SBPC con-
tinua até hoje. Entre os prin-
cipais pontos da programa-
ção, está a conferência, do 
professor da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) Luiz Pinguelli Rosa 
sobre energia sustentável.

O Programa Estratégico de 
Softwares e Serviços de TI, a ser 
lançado em agosto, faz parte de 
um esforço significativo do Governo 
Federal de avançar na distribuição 
do conhecimento. A afirmação é do 
ministro em exercício Luiz Anto-
nio Elias, secretário executivo do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI). Elias participou na 
última quarta-feira da abertura do 
13º Fórum Internacional Software 
Livre (Fisl), em Porto Alegre (RS). 
O programa pretende estimular 
o crescimento do setor no Brasil, 
que corresponde a 4% do Produto 
Interno Bruto (PIB). 

“O ministério, durante a 
gestão do presidente Lula, tinha 
como política a melhor distribuição da 
renda e a incorporação de 40 milhões 
de brasileiros no mercado. Agora, no 
governo da presidenta Dilma Rousseff, 
o diálogo é outro. A partir de uma 
macroeconomia robusta, quere-
mos romper restrições históricas ao 
crescimento, voltado a recursos natu-
rais, e romper a heterogeneidade 
tecnológica, em que alta e baixa 
tecnologia convivem”, afirmou Elias, 
no discurso de abertura do evento. 
Embora não tenha definido valores, 
o ministro em exercício garantiu que 
“os recursos para essa agenda serão 
significativos”. Como exemplo de en-
gajamento do Governo Federal, Elias 
citou o desenvolvimento de proje-
tos gratuitos como a plataforma 
Aquarius.

Períodos de seca e enchente, 
perda de biodiversidade, repiquetes 
e capacidade de adaptação das 
populações tradicionais a variações 
nas condições climáticas. Essas e 
outras questões foram abordadas 
durante a mesa-redonda sobre o 
tema “Ecossistemas de áreas úmi-
das brasileiras: vulnerabilidade e 
perspectivas de uso sustentável”, 
promovido pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia (Inpa/
MCTI), que integra a programação 
oficial da 64ª Reunião Anual da So-
ciedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC). 

A mesa-redonda contou com as 
apresentações das pesquisadoras 
Carolina Joana da Silva, da Universidade 
do Estado do Mato Grosso (Unemat) e 
Maria Tereza Piedade (Inpa/MCTI), esta 
que proferiu palestra sobre “as áreas 
inundáveis amazônicas: caracterís-
ticas, vulnerabilidade e perspectiva 
do uso sustentável”. 

No início de sua preleção, Maria 
Tereza falou sobre os ambientes 
amazônicos e o comportamento do 
nível das águas ao longo do ano. 
“Na América do Sul, é estimada uma 
cobertura de áreas úmidas em torno 
de 20%, o que ocorre em todos os 
biomas brasileiros, cada um com 
suas próprias características”, disse. 

Outro aspecto abordado pela 
pesquisadora do Inpa, foi o ritmo 
de crescimento das árvores nos 
ambientes alagados, observado por 
meio da dendocronologia, um estu-
do que permite aos pesquisadores 
prever o tempo de desenvolvimento 
das espécies arbóreas em épocas 
de seca ou enchente no Estado do 
Amazônia. 

Ao revelar que, nos últimos 20 
anos, os estudos apontam picos de 
cheias e secas mais intensas, Maria 
Tereza destacou um modelo de estu-
do, que permite antecipar, com dois 
meses de antecedência, o pico de 
cheia nos rios na região amazônica, 
que este ano atingiu mais de 11 mil 
famílias no Amazonas.

Heloisa Cristaldo
Enviada Especial

São Luís - O Con-
selho Nacional de De-
senvolvimento Científi-
co e Tecnológico (CNPq) 
lançou a nova Platafor-
ma Lattes com siste-
ma mais seguro para 
impedir a criação de 
currículos fictícios e 
outros tipos de frau-
des. O anúncio do 
novo sistema foi feito 
durante a 64ª Reunião 
da Sociedade Brasilei-
ra para o Progresso da 
Ciência (SBPC). A pla-
taforma reúne currí-
culos de estudantes e 
pesquisadores e dados 
de grupos e institui-
ções de pesquisa do 
país.

De acordo com  o 
presidente do CNPq, 
Glaucius Oliva, a plata-
forma agora tem abas 
em que a comunidade 
científica poderá regis-
trar informações sobre 
inovação, educação e 
popularização da ci-
ência e tecnologia. A 
informação de paten-
tes e registros ganhou 
módulo específico. “As 
informações disponibi-
lizadas deixam de ser 
somente declaratórias 
e acrescentam o ele-
mento de confiabili-
dade aos dados”, afir-
mou.

Entre as inovações, 
está a integração di-
reta da plataforma 

com o banco de da-
dos internacional do 
Instituto para Infor-
mação Científica (ISI). 
O sistema fará uma 
verificação automática 
dos artigos publicados 
no periódico indexado 
pelo instituto, impe-
dindo a citação de ma-
terial que ainda não 
foi publicado. Na aba 
sobre patentes, o pes-
quisador poderá in-
cluir o número de pa-
tentes registradas no 
Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial 
(Inpi). Desta forma, ao 
lado da patente indi-
cada, aparecerá o sím-
bolo de certificação do 
instituto.

Segundo o presi-
dente do CNPq, com a 
introdução das novas 
funções, os critérios 
de avaliação de pro-
jetos da instituição 
passam a considerar 
o mérito científico do 
projeto, a relevância, 
originalidade e reper-
cussão da produção 
científica, a formação 
de recursos humanos, 
a contribuição cientí-
fica, tecnológica e de 
inovação (incluindo 
patentes), a inserção 
internacional da pes-
quisa, a contribuição 
em educação e popu-
larização da ciência 
entre outros quesitos.

Sistema combate fraudes AL não achou vocação sustentável

Brasília – Os países la-
tino-americanos ainda não 
encontraram uma vocação 
sustentável para o desenvol-
vimento tecnológico e não 
sabem com clareza quais seg-
mentos da economia agregam 
mais valor e que, portanto, de-
vem ser mais bem explorados. 
O diagnóstico é da Comissão 
Econômica para a América 
Latina e o Caribe (Cepal), que, 
na semana passada, realizou, 
em El Salvador, um seminário 
sobre tecnologias de informa-
ção e comunicação (TICs) e o 
desenvolvimento produtivo na 
região.

Para a comissão, a pro-
dução de novas tecnologias 
traz o desafio de não agravar 
a desigualdade da América 
Latina e do Caribe e não mar-
car ainda mais a heterogenei-
dade de condições competiti-
vas entre setores inovadores, 
considerados “ilhas de exce-
lência”, e setores tradicionais 
com atividades básicas.

“Um dos principais 
desafios enfrentados pela 
região para alcançar a mo-
dernização da produção e 
da inovação tecnológica é 
geralmente o alto nível de 
heterogeneidade. Na Améri-
ca Latina e no Caribe convive 
um setor muito pequeno que 
incorpora tecnologia moder-
na e compete em pé de igual-
dade com empresas do mun-
do desenvolvido e o mundo 
emergente, e uma grande 
área com a incorporação de 

poucos recursos de tecnolo-
gia e inovação. Esses fatores 
explicam o grande atraso do 
crescimento da produtivida-
de observado na região”, ava-
liou Sebastian Rovira, oficial 
de Assuntos Econômicos da 
Divisão de Produtividade e 
Gestão da Cepal .

De acordo com Rovi-
ra, a heterogeneidade torna 
difícil identificar quais seg-
mentos de mercado podem 
ser mais bem explorados. 
“Alguns países têm espaço 
para avançar no desenvol-
vimento de novos combus-
tíveis e energia, outros nas 
indústrias criativas. Alguns 
podem se posicionar no tu-
rismo e outros como melho-
res produtores de alimen-
tos”. Rovira destaca que é 
possível associar esses se-
tores às TICs, biotecnologia, 
nanotecnologia e criação de 
novos materiais.

Ele também defendeu 
que haja avanço na produ-
ção de commodities (produ-
tos primários com cotação 

em bolsa de valores, como 
soja e minério de ferro) que 
incorporem mais valor agre-
gado, “de modo a facilitar o 
surgimento de novos setores 
que exigem conhecimento e 
empregos qualificados”.

Para o oficial da Cepal, a 
vocação tecnológica poderá 
ser encontrada com políti-
cas industriais focalizadas 
e articuladas com a política 
de ciência, tecnologia e ino-
vação. Como exemplo, ele 
cita os fundos setoriais exis-
tentes no Brasil desde 1999, 
que servem como fonte para 
o Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) e a para 
a Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep). Conforme a 
Cepal, o Brasil aplica 1,2% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
em pesquisa e inovação, o 
dobro do percentual verifica-
do no restante do continente 
latino-americano.

Entre os cientistas bra-
sileiros, no entanto, o per-
centual do investimento 
em pesquisa foi criticado 
na abertura da 64ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasi-
leira para o Progresso da 
Ciência (SBPC), que termi-
na amanhã, em São Luís, 
durante a qual a presidente 
da entidade, Helena Nader, 
já tinha reivindicado o in-
vestimento de 10% do PIB 
em educação e a partilha de 
50% do Fundo Social, forma-
do por recursos obtidos com 
a exploração de petróleo na 
camada pré-sal, para investi-
mentos em educação e ciên-
cia e tecnologia do Brasil.

Heloisa Cristaldo
Enviada Especial “Um dos prin-

cipais desafios 
para alcançar a 
modernização 
da produção é 
o alto nível de 
heterogenei-
dade da região”

Benzedeira é reconhecida como agente de saúde pública no município de São João do Triunfo, no Paraná, conforme lei municipal
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Mel e polinização
Agrotóxicos causam mortandade de abelhas no país
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Brasília - Mesmo na ausência 
de levantamentos oficiais, alguns 
registros sobre a redução do nú-
mero de abelhas em várias partes 
do país, em decorrência de quatro 
tipos de agrotóxico, levaram o Ins-
tituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renová-
veis (Ibama) a restringir o uso de 
importantes inseticidas na agrope-
cuária brasileira, principalmente 
para as culturas de algodão, soja e 
trigo.

Além de reduzir as formas de 
aplicação desses produtos, que não 
podem ser mais disseminados via 
aérea, o órgão ambiental iniciou o 
processo de reavaliação das subs-
tâncias imidacloprido, tiametoxam, 
clotianidina e fipronil. Esses ingre-
dientes ativos foram apontados em 
estudos e pesquisas realizadas nos 
últimos dois anos pelo Ibama como 
nocivos às abelhas.

Segundo o engenheiro Márcio 
Rodrigues de Freitas, coordena-
dor-geral de Avaliação e Controle 
de Substâncias Químicas do Iba-
ma, a decisão não foi baseada ape-
nas na preocupação com a prática 
apícola, mas, principalmente, com 
os impactos sobre a produção agrí-
cola e o meio ambiente.

Estudo da Organização das 
Nações Unidas para a Agricultura 
e Alimentação (FAO), publicado 
em 2004, mostrou que as abelhas 
são responsáveis por pelo menos 
73% da polinização das culturas e 
plantas. “Algumas culturas, como a 
do café, poderiam ter perdas de até 
60% na ausência de agentes poli-
nizadores”, explicou o engenheiro.

A primeira substância a passar 
pelo processo de reavaliação será 
o imidacloprido, que responde 
por cerca de 60% do total comer-

Consumo de 
veneno agrícola

A abelha é responsável por pelo menos 73% da polinização das culturas e plantas, segundo estudo conduzido pela FAO

Rio de Janeiro – A venda de agro-
tóxicos no Brasil em 2010 teve um 
aumento de 190% em comparação 
a 2009. Isso significa que cada bra-
sileiro consome cerca de 5 quilos de 
venenos agrícolas por ano. Os dados 
fazem parte de um estudo da Asso-
ciação Brasileira de Saúde Coletiva 
(Abrasco), baseado em informações 
disponibilizadas pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa). 
O estudo foi apresentado em junho 
último na Cúpula dos Povos pela mé-
dica sanitarista Lia Giraldo da Silva 
Augusto, da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE).

Ela credita o aumento na venda 
dos agrotóxicos ao bom momento do 
mercado agrícola, puxado principal-
mente por uma forte demanda chine-
sa. O produto que mais recebe vene-
nos é a soja transgênica, que precisa 
do glifosato para produzir, em um 
tipo de “venda casada”, explicou a 
pesquisadora. “Este ano a Abrasco 
decidiu construir um dossiê sobre o 
tema do agrotóxico e os impactos na 
saúde e no meio ambiente. O trabalho 
marca os 40 anos de Estocolmo (pri-
meira conferência das Nações Unidas 
sobre o meio ambiente), os 20 anos 
da Eco92 e os 50 anos do lançamen-
to do livro Primavera Silenciosa, de 
Rachel Carson.” Segundo a médica, o 
uso de agrotóxicos no Brasil faz par-
te do modelo produtivo adotado na 
agricultura nacional. 

Rio de Janeiro - O uso ex-
cessivo de agrotóxicos nas la-
vouras brasileiras preocupa 
cada vez mais especialistas da 
área de saúde. A aplicação de 
substâncias químicas para con-
trolar pragas nas plantações e 
aumentar a produtividade da 
terra acaba se tornando um 
problema para os trabalhado-
res rurais e consumidores.

Para alertar a população 
e chamar a atenção das auto-
ridades sobre o impacto dos 
agrotóxicos na saúde dos brasi-
leiros, o Grupo de Trabalho de 
Saúde e Ambiente, da Associa-
ção Brasileira de Pós-Gradua-
ção em Saúde Coletiva (Abras-
co), em parceria com outras 
instituições, lançou, durante o 
Congresso Mundial de Nutri-
ção, no Rio de Janeiro, um dos-
siê reunindo diversos estudos 
sobre o tema. O documento foi 
apresentado durante a Confe-
rência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável 
(Rio+20), realizada em junho 
no Rio.

De acordo com o profes-
sor Fernando Ferreira Carnei-
ro, chefe do Departamento de 
Saúde Coletiva da Universida-
de de Brasília (UnB) e um dos 
responsáveis pelo dossiê, as 
pesquisas indicam que o uso 
dos agrotóxicos ocorre no país 

de forma descontrolada.
“O Brasil reforça o papel 

de maior consumidor mundial 
de agrotóxicos e nós, que faze-
mos pesquisas relacionadas ao 
tema, vemos que o movimen-
to político é para liberalizar o 
uso. A ideia desse 
dossiê é alertar a 
sociedade sobre 
os impactos do 
consumo massi-
vo, sistematizan-
do o que já existe 
de conhecimento 
científico acumu-
lado”, disse.

Um dos es-
tudos que fazem 
parte do dossiê foi 
desenvolvido pelo 
médico e doutor 
em toxicologia 
da Universidade 
Federal de Mato 
Grosso (UFMT) 
Vanderlei Pig-
natti. Ele conduziu análises 
ambientais e examinou a uri-
na e o sangue de professores 
e moradores das áreas rurais e 
urbanas das cidades de Lucas 
do Rio Verde e Campo Verde, 
em Mato Grosso. Os municípios 
estão entre os principais produ-
tores de grãos do estado.

“Observamos resíduos de 
vários tipos de agrotóxicos na 

água consumida pelos alunos e 
pelos professores, na chuva, no 
ar e até em animais. Além dis-
so, essas substâncias foram en-
contradas no sangue e na uri-
na dessas pessoas. A poluição 
ambiental é elevada e as pes-

soas ficam ainda 
mais suscetíveis 
à contaminação 
porque não são 
respeitados os li-
mites legais para 
p u l v e r i z a ç ã o 
dos agrotóxicos, 
que são de 500 
metros no caso 
de pulverização 
aérea e de 300 
metros para a 
pulverização ter-
restre”, explicou.

Outro estu-
do do professor 
Pignatti já havia 
encontrado resí-
duos de agrotó-

xicos no leite materno de mo-
radoras de Lucas do Rio Verde. 
Foram coletadas amostras de 
leite de 62 mulheres, três da 
zona rural, entre fevereiro e 
junho de 2010, e a presença 
dos resíduos foi detectada em 
todas elas.

Vanderlei Pignatti lembrou 
que diversas pesquisas também 
indicam aumento na incidência 

de doenças como má-formação 
genética, câncer e problemas 
respiratórios, especialmente em 
crianças com menos de cinco 
anos de idade.

As empresas fabricantes 
de agrotóxicos terão até 1º de 
outubro deste ano para regu-
larizar a rotulagem dos novos 
produtos, de acordo com de-
terminação do Departamento 
de Fiscalização de Insumos Agrí-
colas e Afins, do Ministério da 
Agricultura. O ato foi publica-
do em abril passado no Diário 
Oficial da União.

A inserção da faixa toxi-
cológica colorida na bula dos 
agrotóxicos passou a ser obri-
gatória em janeiro de 2002 e, 
desde então, as empresas vêm 
se adaptando. Mas a partir de 
agora, o Ministério da Agricul-
tura, juntamente com a Agên-
cia Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa), passa a fiscalizar 
o setor.

De acordo com informa-
ções do Ministério da Agricul-
tura, a penalidade para quem 
descumprir a norma pode va-
riar do pagamento de multa à 
suspensão da produção. 

Ainda segundo o Ministé-
rio da Agricultura, a alteração 
da rotulagem não é necessária 
para os produtos que já foram 
rotulados e distribuídos.

Excesso de uso de químicos preocupa especialistas

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

cializado dos quatro ingredientes 
sob monitoramento. A medida afe-
ta, neste primeiro momento, quase 
60 empresas que usam a substância 
em suas fórmulas. Dados divulgados 
pelo Ibama revelam que, em 2010, 
foram comercializadas quase 2 mil 
toneladas do ingrediente no país.

A reavaliação é consequência 
das pesquisas que mostraram a rela-
ção entre o uso desses agrotóxicos e 
a mortandade das abelhas. De acor-
do com Freitas, nos casos de mortan-
dade identificados, o agente causal 

era uma das substâncias que estão 
sendo reavaliadas. Além disso, em 
80% das ocorrências, havia sido 
feita a aplicação aérea.

O engenheiro explicou que a 
reavaliação deve durar, pelo me-
nos, 120 dias, e vai apontar o nível 
de nocividade e onde está o pro-
blema. “É o processo de reavalia-
ção que vai dizer quais medidas 
precisaremos adotar para reduzir 
riscos. Podemos chegar à conclu-
são de que precisa banir o produto 
totalmente, para algumas culturas 

ou apenas as formas de aplicação 
ou a época em que é aplicado e até 
a dose usada”, acrescentou.

Mesmo com as restrições de 
uso, já em vigor, tais como a proibi-
ção da aplicação aérea e o uso das 
substâncias durante a florada, os 
produtos continuam no mercado. 
Juntos, os agrotóxicos sob a mira 
do Ibama respondem por cerca de 
10% do mercado de inseticidas no 
país. Mas existem culturas e pra-
gas que dependem exclusivamente 
dessas fórmulas, como o caso do 

trigo, que não tem substituto para 
a aplicação aérea.

Na última quarta-feira, o órgão 
ambiental já sentiu as primeiras 
pressões por parte de fabricantes e 
produtores que alertaram os técni-
cos sobre os impactos econômicos 
que a medida pode causar, tanto do 
ponto de vista da produção quan-
to de contratos já firmados com 
empresas que fazem a aplicação 
aérea.

Freitas disse que as reações da 
indústria são naturais e, em tom 
tranquilizador, explicou que o tra-
balho de reavaliação é feito em con-
junto com a Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) e com o 
Ministério da Agricultura – órgãos 
que também são responsáveis pela 
autorização e registro de agrotóxi-
cos no país. “Por isso vamos levar 
em consideração todas as variáveis 
que dizem respeito à saúde públi-
ca e ao impacto econômico sobre 
o agronegócio, sobre substitutos 
e ver se há resistência de pragas a 
esses substitutos e seus custos”, ex-
plicou o engenheiro.

No Brasil, a relação entre o uso 
dessas substâncias nas lavouras e 
o desaparecimento de abelhas co-
meçou a ser identificada há pouco 
mais de quatro anos. 

O diagnóstico foi feito em ou-
tros continentes, mas, até hoje, 
nenhum país proibiu totalmente o 
uso dos produtos, mesmo com al-
guns mantendo restrições rígidas.

Na Europa, de forma geral, 
não é permitida a aplicação aérea 
desses produtos nas lavouras. Na 
Alemanha, esse tipo de aplicação 
só pode ser feito com autorização 
especial das autoridades. Nos Es-
tados Unidos a aplicação é permi-
tida, mas com restrição na época 
de floração. Os norte-americanos 
também estão reavaliando os 
agrotóxicos compostos por uma 
das quatro substâncias.

Vladimir Platonow
Da Agência Brasil

Trabalhadores 
rurais e consu-
midores são as 
principais vítimas. 
Uso de agrotó-
xicos no Brasil 
ocorre de forma 
descontrolada, diz 
a Abrasco



Show imperdível
PROMETE SER IMPERDÍVEL o show que a diva 

da música internacional Dionne Warwick fará com o 
cantor brasileiro Emílio Santiago nos dias 21 e 22 de 
agosto no Teatro Bradesco da capital paulista.

Com mais de 40 álbuns lançados, ganhadora de 
cinco prêmios Grammy e aproximadamente 66 milhões 
de discos vendidos em todo o mundo, a cantora norte
-americana tem grande ligação com a música brasileira. 
Em 1995, lançou o CD Aquarela do Brasil e já gravou DVD 
e CD com Gilberto Gil, Jorge Benjor, Ivan Lins, Simone, 
Batacotô, Milton Nascimento e Emílio Santiago.

FOTO: Goretti Zenaide

Dom Eugênio
NO SEU ARTIGO  de ontem, neste jornal, Martinho 

Moreira Franco coloca texto do jornalista Sebastião Nery 
sobre Dom Eugênio Sales, arcebispo do Rio de Janeiro, 
falecido recentemente e que foi bastante festejado pela 
mídia nacional, principalmente a Rede Globo, que o endeusou 
e o transformou num “Marighella de Batina”.

Nem tanto ao mar, nem tanto a terra! Morei toda a 
década de 70 e parte da de 80 no Rio de Janeiro e acom-
panhei de perto a atuação de Dom Eugênio. Era enérgico, 
extremamente da Direita, detonava tudo que se relacionava 
ao comunismo, à teoria da libertação de Frei Leonardo 
Boff e até perseguiu seu irmão Clodovis Boff, professor 
da PUC/RJ (onde eu estudava)  que foi até impedido de dar 
aulas. Atitudes bem diferentes dos progressistas naquela 
época, como Dom Hélder Câmara no Recife, Dom Evaristo 
Arms, em São Paulo, Dom Fragoso, em Crateús, no Ceará 
e Dom José Maria Pires, na Paraíba.

No entanto, Dom Eugênio Sales foi um grande pastor 
da Igreja Católica. Criou uma série de pastorais como a 
Penal, a das Favelas, a do Menor, fundou inúmeras igrejas, 
incentivou a vocação sacerdotal de muitos jovens. Foi ainda 
um dos criadores da Campanha da Fraternidade e um dos 
primeiros bispos a implantar o Diaconato Permanente.

Noivaram esta semana Igor Rezende e Anna Paula Navarro

As “marceletes”: Hacéldama Borba, Maria Helena Rangel, Marcela Sitônio e Ruth Avelino
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Encontro das famílias
A COMUNIDADE CATÓLICA Nossa Senhora Menina, 

localizada em Tambauzinho, vai promover dias 24 a 26 
de agosto o IV Encontro de Famílias para Caminhar no 
Espírito Santo. Será no Santuário da Imaculada Concei-
ção, ao lado do Espaço Cultural, com as presenças do 
arcebispo Dom Aldo Pagotto e do Frei Júnior.

Empresários José Fa-
rias, Alda Tereza Neiva 
Gouveia Freire, Rita 
Ângela de Albuquerque 
Luna, Zélia Mesquita, 
Nair Morais e José Vieira 
Filho, engenheiro Hélio 
Fernandes de Lima, ex-
deputado Rodrigo Soa-
res, professoras Dadá 
Gadelha e Maria Lúcia 
Mangueira, executivos 
Leonardo Galvão Ruffo e 
Mário Negócio.

FOTO:Dalva Rocha
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“As esposas são aman-
tes dos homens mais 
jovens, companheiras 
para a meia-idade e amas 
para os velhos”

“Um homem rouba o primei-
ro beijo, implora o segundo, 
exige o terceiro, recebe o 
quarto, aceita o quinto e 
suporta os restantes”

FRANCIS BACON HELEN ROWLAND

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  Te r m i n a m  n a  p róx i m a 
terça-feira as inscrições para os 
artistas participarem da Galeria 
Virtual da Casa das Artes Visuais, 
localizada em João Pessoa, no 
bairro de Manaíra.
 
   Serão escolhidos 50 nomes 
para compor a edição 2012 da 
CAV que ao final vai produzir um 
catálogo com os trabalhos dos 
artistas selecionados.

Zum Zum Zum
   A jornalista Agda Aquino está toda prosa com o convite do estilista Léo Men-
donça para compor o quadro de professores do curso de Produção de Moda da Funetec, 
instituição vinculada ao IFPB.  Parabéns e sucesso!

   Retornou na última quarta-feira  o grupo de jovens paraibanos que foi 
comemorar seus 15 anos em viagem pelos Estados Unidos. Entre eles, João Luiz 
Aguiar, filho de André e Eulina Aguiar.

   A advogada Irene Ribeiro está com a casa cheia de amigos que vieram do Rio 
de Janeiro para uma temporada em João Pessoa.

Deputado João Gonçalves e a homenageada Marcela Sitônio

FOTO: Goretti Zenaide

Amigas para sempre: a aniversariante de hoje, Dadá Gadelha e Yolanda Fernandes

   Quem chegou esta semana a João Pessoa foi a estilista paraibana 
Lúcia Chianca, atualmente radicada no Rio de Janeiro. Aqui fica alguns 
dias revendo a família e amigos queridos.

COMEÇAM HOJE 
as festividades reli-
giosas da padroeira da 
Paraíba, Nossa Senho-
ra das Neves. O tema 
desta 427a edição da 
Festa das Neves será 
“Com Maria temos um 
longo caminho a per-
correr”.

O novenário come-
ça na Catedral Basílica 
de Nossa Senhora das 
Neves, tendo como 
celebrante o padre 
Liginaldo dos Santos 
Miguel, da Paróquia 
de São Sebastião, de 
Bayeux. 

Neves

Mérito jornalístico
FOI BACANA a homenagem que a Assembleia 

Legislativa da Paraíba fez a jornalista Marcela Sitô-
nio com a outorga da Medalha do Mérito Jornalístico 
proposta pelo deputado João Gonçalves.

O evento foi realizado no Plenário Deputado José 
Mariz com apresentação do Coral da Casa, regido 
pela maestrina Socorro Estrela e contou com  pre-
senças de seus familiares e amigos leais, inclusive as 
“marceletes”, um seleto grupo de amigas de todas as 
horas. Destaque também para as presenças do ex-
governador Dorgival Terceiro Neto e do ex-deputado 
Aluisio Pereira.

Eleições na API
AINDA FALANDO sobre Marcela Sitônio, ela con-

corre em chapa única às eleições da API, onde será 
reconduzida à presidência, com votações hoje em 
Campina Grande, Guarabira, Patos, Pombal, Sousa e 
Cajazeiras. Amanhã será a vez de João Pessoa.

A chapa é composta também pelo vice-presidente 
João Pinto, pela tesoureira Hacéldama Borba e pelo 
tesoureiro Valter Nogueira.



O novenário, que 
acontece sempre às 19h, 
será encerrado no dia 5
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Programação religiosa inicia hoje
festa das neves

acidentes com ciclistas 
caem 15,1% na Grande 
João Pessoa
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Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

A Arquidiocese da Pa-
raíba abre hoje a programa-
ção religiosa da 427ª Festa 
de Nossa Senhora das Neves, 
com o início da Novena sob o 
tema “Com Maria temos ca-
minho a percorrer!”. O nove-
nário, que acontecerá sempre 
às 19h, será encerrado no dia 
5 de agosto, data da funda-
ção da cidade, com a procis-
são presidida pelo arcebispo 
Dom Aldo di Cillo Pagotto.

O tema deste ano faz re-
ferência ao lema do 1º Sínodo 
Diocesano, que foi aberto no 
dia 19 de novembro do ano 
passado, dando início às come-
morações dos 100 anos de ele-
vação ao título de Arquidiocese 
da Paraíba e sede da Província 
Eclesiástica.  Conforme a pro-
gramação haverá quermesses 
sempre após as missas que 
vão ser realizadas na Catedral 
Basílica de Nossa Senhora das 
Neves.

A programação cultural 
elaborada pela Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa (PMJP) 
para a Festa das Neves, será 
anunciada hoje pela Fundação 
Cultural de João Pessoa (Fun-
jope), durante coletiva à im-
prensa marcada para as 10h no 
Paço Municipal, Centro. 

O presidente da Funjo-
pe, Lúcio Vilar, adiantou que 
a programação 2012 preten-
de resgatar o evento secular, 
instituindo um concurso de 
traje a rigor que era usado no 
passado. 

Parque
A montagem dos parques 

de diversão que integrarão a 
Festa das Neves este ano, co-
meçou na noite de ontem.

São 15 parques inscritos 
e mais 22 brinquedos do tipo 

barracas de tiro ao alvo, entre 
outros. Eles ficarão organiza-
dos nas ruas Joaquim Nabuco, 
Deputado Odon Bezerra, Aca-

dêmico Aloísio Alberto Sobrei-
ra e na Avenida Pedro I. 

A Secretaria de Desen-
volvimento Urbano, Sedurb, 

explica que a autorização foi 
concedida aos parques, porém, 
a vistoria dos brinquedos será 
feita por uma equipe do Cor-

po de Bombeiros no próximo 
sábado, dia 28, para garantir a 
permanência do atrativo e a se-
gurança dos usuários”.

Confira das datas e horários:

dia (27/07)
Celebrante: Pe. Liginaldo dos Santos Miguel (Paróquia São Sebastião - Bayeux).
Convidados: Setor Família.

dia (28/07)
Celebrante: Pe. José Aércio (Paróquia São João Batista - Bayeux).
Convidados: Setor Catequese.

dia (29/07)
Celebrante: Pe. Josinaldo N. Araújo (Pró-Paróquia do Riachão).
Convidados: Setor Juventude.

dia (30/07)
Celebrante: Pe. Alan da Silva Alves (Paróquia Nossa Senhora do Carmo - Maman-
guape).
Convidados: Apostolado da Oração e Ministros Extraordinários da Eucaristia.

dia (31/07)
Celebrante: Pe. Carlos Emanuel (Paróquia Jesus, Maria e José - São José dos 
Ramos). 
Convidados: Diáconos Permanentes.

dia (01/08)
Celebrante: Pe. Francisco Abel P. Martins (Paróquia Nossa Senhora das Graças - 
Várzea Nova). Convidados: Pastoral Vocacional, Seminaristas e Coroinhas.

dia (02/08)
Celebrante: Pe. José Vitório da Silva (Paróquia Nossa Senhora Aparecida - 
Valentina Figueiredo).
Convidados: Pastorais Sociais.

dia (03/08)
Celebrante: Pe. Dalmo Radimack (Paróquia São Pedro e São Paulo - Tibiri II).
Convidados: Pastoral do Dízimo.

dia (04/08)
Celebrante: Pe. José Ronaldo de Oliveira (Paróquia São Rafael - Castelo Branco).
Convidados: Movimentos Marianos.

dia (5 de agosto)
l9h: Solene Celebração Eucarística presidida pelo Arcebispo da Paraíba, Dom 

Aldo di Cillo Pagotto.

l15h: Recitação do Terço de Nossa Senhora pelos Coroinhas da Arquidiocese 
da Paraíba.

l16h: Procissão com a imagem da Excelsa Padroeira da Paraíba, pelas princi-
pais ruas e avenidas do Centro da Capital, com a participação de Dom Aldo.

l17h: Missa de Encerramento da Festa da Padroeira também presidida por 
Dom Aldo.

Novenário: de 27 de julho a 4 de agosto.

Prefeitura faz 
recapeamento 
asfáltico de 180 
ruas na Capital

A Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP) recapeou 
cerca de 180 vias da Capital, 
cobrindo aproximadamente 
100 quilômetros de extensão. 
Para se ter uma ideia, daria 
praticamente para restaurar 
todo o percurso de João Pessoa 
à cidade de Recife (PE). Já são 
34 bairros beneficiados.

 A ação faz parte dos pro-
jetos voltados à mobilidade 
urbana em João Pessoa, com o 
objetivo de melhorar o tráfego 
de veículos nas principais vias 
de ligação da cidade e promo-
ver economia de tempo, segu-
rança e qualidade de vida para 
a população. Atualmente, as 
obras estão em execução em 
três bairros: Mandacaru, Alti-
plano e Bairro dos Estados.

As intervenções priorizam 
as vias por onde transitam os 
transportes coletivos, além da-
quelas que concentram grande 
número de veículos trafegando 
por dia. As equipes estão tra-
balhando nas ruas João Crisós-
tomo – via de ligação entre os 
bairros do Altiplano e Bancá-
rios (Timbó) –, Mascarenhas 
de Morais (Mandacaru) e Santa 
Catarina (Bairro dos Estados).    

Recentemente, foram 
concluídos os serviços na Rua 
Antonio Mariz (Quadramares), 
importante via que liga os bair-
ros do Altiplano Cabo Branco 
à Avenida Hilton Souto Maior 
(Mangabeira), e na Avenida 
Gouveia Nóbrega (Centro), que 
liga os bairros Centro e Vara-
douro. Está na programação 
a segunda etapa do recapea-
mento da Avenida Josefa Tavei-
ra (Mangabeira).

A diretora de Manuten-
ção da Seinfra, Vânia Franca, 
ressalta que, durante a exe-
cução da obra, é necessária a 
interdição de trechos das vias 
que estão sendo recapeadas. 
Os motoristas que transitam 
por essas vias devem redobrar 
a atenção no trânsito, e, mes-
mo depois de terminado reca-
peamento, devem ter cuidado 
enquanto as ruas estiverem 
sem sinalização horizontal. “A 
pintura só pode ser feita após 
o período de cura do asfalto, 
ou seja, quando o material es-
tiver totalmente seco”, disse 
ela. A pintura das vias está sob 
a coordenação da Superinten-
dência de Mobilidade Urbana.

Tipos de recapeamento 
Na restauração do pavi-

mento asfáltico das vias de João 
Pessoa, a Seinfra tem adotado 
dois tipos de procedimento – 
recapeamento em Composto 
Betuminoso Usinado a Quente 
(Cbuq) e microrrevestimento. 
Os dois têm a função de restau-
rar o pavimento e prolongar 
sua vida útil. Na Avenida Josefa 
Taveira, em Mangabeira, a Sein-
fra está aplicando os dois pro-
cedimentos. Segundo Vânia, 
para o trecho que vai do mer-
cado público do bairro até o fi-
nal da avenida (sentido Manga-
beira/Valentina), a opção mais 
compatível foi a aplicação do 
microrrevestimento – levando 
em conta o estado regular do 
pavimento, que apresentava 
apenas pequenas fissuras. 

Os brinquedos que vão fazer a alegria da garotada na Festa das Neves começaram a ser montados ontem. Ao todo são 15 parques

Foto: Marcos Russo



Acidentes com ciclistas caem 
15,1% na Grande João Pessoa
Estatísticas revelam que 296 
cicilistas se acidentaram nos 
seis primeiros meses do ano
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Duzentos e noventa e 
seis ciclistas foram aciden-
tados nos seis primeiros me-
ses na Grande João Pessoa. 
Isto representa uma queda 
de 15,1% referente ao mes-
mo período do ano passado, 
quando foram registrados 
349 casos. As estatísticas 
são do Hospital de Emergên-
cia e Trauma da Capital. 

Em um ano e meio na 
Grande João Pessoa, foram 
registradas 957 ocorrências, 
todas atendidas por profis-
sionais do setor de emer-
gência daquela unidade mé-
dica. A cada 6 minutos, um 
ciclista é ferido fatalmente 
no país, e quase a metade 
envolve ciclistas com menos 
de 16 anos.

Acidentes de bicicleta 
são eventos comuns, espe-
cialmente quando uma por-
centagem cada vez maior 
da comunidade ciclista in-
clui jovens. Há, entretanto, 
precauções que podem ser 
tomadas para prevenir aci-
dentes de bicicleta e certas 
medidas a adotar quando 
um acidente ocorrer.

A maioria dos acidentes 
de bicicleta acontece em ve-
locidade baixa e com apenas 
um participante, e raramen-
te produzem mais do que um 
arranhão ou uma raspagem. 
Entretanto, alguns aciden-
tes podem incluir múltiplas 
pessoas, altas velocidades, 
ciclistas e pedestres, ou ain-
da bicicleta versus veículos 
motorizados. Estes aciden-
tes têm grande potencial de 
perigo, e certas medidas de 
segurança devem ser toma-

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOTOS: Ortilo Antônio
das para reduzir o risco de 
ferimentos graves enquanto 
se pedala.

“O ciclista deverá ter 
muita atenção no trânsito. 
Se faz necessário equipa-
mento obrigatório para ele e 
para a bicicleta, o bom mes-
mo é pedalar nas ciclovias e 
estes veículos devem ter os 
sinalizadores reflexivos, isto 
reduz bastante os aciden-
tes”, disse ontem a tenente-
-PM Adriana Ramalho, do 
Batalhão de Policiamento de 
Trânsito de João Pessoa (BP-
Tran). “Ao mudar de faixa, o 
ciclista deverá sempre ob-
servar se vem veículo, além 
de observar bem a faixa de 
pedestre”, concluiu a oficial.

Um estudo recente di-
vulgado entre adeptos deste 
tipo popular de recreação 
entre as pessoas de todas 
as idades, dentre elas na Pa-
raíba, mostrou que cerca de 
60% dos acidentes de bici-
cleta envolvem apenas um 
participante e são causados 
por erro do operador ou co-
lisão com um obstáculo ou 
animal. Praticamente todos 
esses acidentes são evitá-
veis, conforme o Batalhão de 
Policiamento de Trânsito da 
Capital. Segundo a tenente 
Adriana Ramalho, para evi-
tar que estes tipos de aci-
dentes ocorram, é preciso 
tomar diversas precauções, 
dentre elas, uma atenção es-
pecial quando estiver na sua 
bicicleta.

“Constantemente olhe 
para onde está indo, identi-
fique ativamente possíveis 
obstáculos e crie um plano 
para evitá-los. Reduza a ve-
locidade se a situação exi-
gir. Mesmo que não consiga 
evitar o acidente, reduzir 
a velocidade em que o aci-
dente ocorre pode reduzir 
drasticamente o risco de 

Estatísticas - Hospital de Trauma

MOTIVO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

ACIDENTE DE 
BICICLETA 52 33 71 49 42 49               296

MOTIVO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

ACIDENTE DE 
BICICLETA 54 65 73 55 55 47 47 51 46 53 51 64   661

2011

ferimentos graves”, afirmou 
ela, acrescentando que “ao 
circular em situações de bai-
xa luminosidade, é preciso 
que a bicicleta esteja equi-
pada com refletores e que 
eles estejam limpos”.

Cerca de 60% a 85% dos 

acidentes de bicicleta en-
volvendo ferimentos graves 
são resultado de negligência 
de um motorista, estando 
ele envolvido no acidente 
ou não, porém acidentes re-
lacionados a esta modali-
dade são bastante comuns, 

podendo levar a sequelas e 
até a morte. Em geral os aci-
dentes são mais comuns com 
pessoas do sexo masculino 
e estão relacionados com a 
velocidade, sendo os fatais 
com frequência devido a co-
lisões com outros veículos 

motorizados. Apesar das le-
sões superficiais da pele e da 
musculatura serem as mais 
comuns, os traumas crania-
nos são os responsáveis pela 
maior mortalidade e pelo 
maior tempo de inatividade.

Binário tem 60% das obras concluídas
EM BAYEUX

Mais de 60% das obras do Binário 
da Avenida Liberdade em Bayeux já es-
tão prontas e segundo o diretor de Obras 
do Departamento de Estradas e Roda-
gens (DER), Élio Cunha Lima, o Binário 
deverá ser inaugurado pelo governador 
Ricardo Coutinho no final do mês de se-
tembro ou no início do mês de outubro. 
Ele disse também que está sendo in-
vestido na obra cerca de R$ 6 milhões, 
sendo três pagos em desapropriação. 
Com uma extensão de 7,2 quilômetros, a 
obra vai atender as populações do Vale 
do Paraíba e da zona canavieira, ou seja, 
mais de 200 mil habitantes. 

Élio Cunha lima disse ainda que toda 
a parte de dentro da obra está pratica-
mente pronta, faltando apenas algumas 
calçadas e a iluminação ornamental que 
inclusive já foi toda licitada. “A Avenida 
Liberdade vai ganhar nova camada de 
asfalto, como parte das obras do Binário, 
projeto sonhado pela população há mais 
de 40 anos”. 

Para Carlos Pereira, superintendente 
do DER, se as chuvas não atrapalharem, 
o Binário de Bayeux deverá ser concluído 
até o mês de outubro e trará significativas 
melhoras no trânsito entre os municípios 

de João Pessoa e Santa Rita. Ele afirmou 
que com a construção do Binário a Ave-
nida Liberdade vai ser mão única para 
os veículos que trafegam de João Pessoa 
para Santa Rita, e também, mão única 
para os veículos que vêm de Santa Rita 
para João Pessoa pela Pinheiro Machado 
e pela Rua Elvira Marsicano. Atualmente 
cerca de 15 mil veículos passam diaria-
mente pela Avenida Liberdade, entre car-
ros, ônibus e motos.

A obra do Binário de Bayeux consiste 
em serviços de terraplanagem, revesti-
mento asfáltico, drenagem de águas plu-
viais, calçadas padronizadas, iluminação 
ornamental e sinalização. Os trabalhos 
estão divididos em dois trechos: sentido 
Bayeux/Santa Rita – início na ponte so-
bre o Rio Sanhauá/Avenida Liberdade/
Avenida Petrônio Figueiredo/Entronca-
mento com a BR-101. No sentido Santa 
Rita-Bayeux, a obra inicia na BR-101, 
passando pela Avenida Engenheiro 
de Carvalho, Rua presidente Kennedy, 
Rua Joaquim Fernandes, Rua Pinheiro 
Machado, Rua Elvira Marcicano e Ponte 
Rio Sanhauá.  

Comércio local
A comerciante Ana Lúcia, moradora 

de uma das avenidas por onde vai passar 
o Binário (Elvira Marsicano), revelou que 

José Alves
Zavieira2@gmail.com

a obra é um antigo sonho da população 
que muito em breve vai se tornar reali-
dade. Ela avaliou que a população vai ser 
a grande beneficiada porque a obra vai 
reduzir o número de acidentes, vai mel-
horar o trânsito na Avenida Liberdade, 
facilitando a vida de todos. Alguns mora-
dores da Avenida Elvira Marsicano estão 
reformando as casas e outros alugando 
alguns espaços para construção de pon-
tos comerciais. A comerciante acredita 
que o Binário vai trazer progresso aos 

moradores da área, uma vez que todos 
os veículos que vierem de Santa Rita vão 
- obrigatoriamente - passar por aquela 
avenida.

“Acho que vai melhorar a vida de to-
dos e os comerciantes da área vão ter mais 
clientes. Essa rua era fechada e agora vai 
se transformar numa grande avenida. Era 
tudo que os comerciantes e moradores da 
área queriam. Agradecemos ao Governo 
do Estado por esta grandiosa obra”, disse 
a comerciante.

Projeto vai atender a mais de 2 mil habitantes da região do Vale do Paraíba e da zona canavieira

Entre 60% e 85% dos acidentes de bicicleta envolvendo ferimentos graves são resultado da negligência de um motorista



PMPB forma mais 229 soldados
segurança pública
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Solenidade ocorreu na Capital 
e novo curso de formação 
será iniciado em agosto

A Polícia Militar da Pa-
raíba ganhou reforço de 229 
soldados. A solenidade de 
formatura aconteceu no Gi-
násio Ronaldão, em João Pes-
soa, na noite da quarta-feira. 
O efetivo vai garantir a segu-
rança da população de João 
Pessoa e da região metropo-
litana da capital. 

O governador, Ricardo 
Coutinho, prestigiou a sole-
nidade e anunciou que, dia 
17 de agosto, vai ser iniciada 
a terceira turma do Curso de 
Formação para 250 solda-
dos.  

O governador, o secretá-
rio de Estado da Segurança e 
Defesa Social, Claudio Lima e 
o comandante da Polícia Mi-
litar, coronel Euller Chaves, 
entregaram os distintivos 
aos primeiros colocados no 
Curso de Formação: Polyana 
Fidelis (1ª colocada), Luiz 
Ramalho Duarte (2º coloca-
do) e Jefferson Xavier (3º co-
locado). Com a formação da 
turma, já são 521 soldados 
formados, sendo 229 no Cen-
tro de Ensino em João Pes-
soa; 133 no 2º BPM em Cam-
pina Grande; 49 no 3º BPM, 
em Patos; 76 no 4º BPM, em 
Guarabira e 34 no 6º BPM em 
Cajazeiras.

O governador Ricardo 
Coutinho lembrou que, com a 
formação da terceira turma, 
serão mais de 720 novos sol-
dados garantindo a seguran-
ça nas ruas de João Pessoa e 
de vários municípios parai-

FotoS: Secom

banos. “Estamos investindo 
em equipamentos, renovação 
da frota, além do aumento do 
efetivo nas ruas dentro das 
limitações financeiras do Es-
tado”.

Na avaliação do gestor, 
esses homens e mulheres 
entram na Polícia Militar 
com uma nova filosofia, ba-
seada no policiamento co-
munitário, nas unidades de 
polícia solidária para huma-
nizar e aproximar cada vez 
mais a polícia da comuni-
dade. “Os resultados dessa 
política são bastante positi-
vos e nos locais onde foram 

instaladas as unidades de 
policiamento, a exemplo das 
comunidades Bola na Rede, 
Alto do Mateus e Bairro São 
José onde a criminalidade 
caiu bastante”.

O secretário de Estado 
da Segurança e Defesa Social, 
Cláudio Lima, disse que os 
soldados passaram por uma 
formação de nove meses e 
aprenderam a trabalhar em 
defesa da coletividade. “Esse 
distintivo é um símbolo, uma 
marca de pacificador social. 
Profissionais preparados para 
defender a sociedade e com-
bater com eficácia a crimina-

lidade”.
De acordo com o coman-

dante da Polícia Militar, coro-
nel Euller Chaves, o efetivo 
será deslocado nos próximos 
dias para a região metropo-
litana de João Pessoa, mas 
outras turmas estão sen-
do formadas em Guarabira, 
Campina Grande, Patos e Ca-
jazeiras. “Na próxima sema-
na, os soldados já começam a 
trabalhar. É um bom momen-
to da Polícia Militar e princi-
palmente para o cidadão com 
a oxigenação dos quadros e 
a chegada de mais policiais 
qualificados nas ruas”.

Primeira colocada
A soldado Polyana Fide-

lis disse ser a primeira mu-
lher a conseguir a melhor co-
locação no curso de soldado, 
que representa a quebra de 
um paradigma de que as mu-
lheres ficavam em desvanta-
gem em relação aos homens 
dentro da polícia. “Isso mos-
tra que não somos um sexo 
frágil e podemos ser ótimas 
policiais militares”, completa.

O momento foi particu-
larmente emocionante para 
pais militares que participa-
ram da formatura dos filhos 
na corporação. Um deles é 

o sargento Sabino que não 
escondeu a alegria em co-
locar o distintivo e a boina 
na filha Ingrid Sabino, que 
ingressa nos quadros da Po-
lícia Militar.

O 2º sargento Ozemar 
Ferreira, da Guarda de Re-
serva, não escondia o orgu-
lho de colocar o distintivo da 
corporação que dedicou 30 
anos da sua vida na sua filha 
Ana Luiza. “É uma profissão 
difícil. Foi uma vontade dela 
e procuro passar a minha 
experiência, em casa, dando 
orientações de conduta”, res-
salta o pai.

Espep ministrará cursos 
em Poço José de Moura

Ricardo Coutinho prestigiou a solenidade no Ginásio Ronaldão e o novo efetivo será distribuído para as cidades de João Pessoa, Guarabira, Campina Grande, Patos e Cajazeiras

A Escola de Serviço Pú-
blico do Estado da Paraíba 
(Espep)  promove, no mês de 
agosto, 14 cursos de qualifi-
cação para servidores públi-
cos, em João Pessoa. Amanhã 
e no domingo, mais cinco 
cursos serão ministrados na 
cidade de Poço José de Mou-
ra, através do Espep Itine-
rante, projeto de interioriza-
ção da escola.

Em João Pessoa, as ins-
crições já estão abertas para 
os cursos de Inglês; Espa-
nhol; Italiano; Introdução 
a auditoria pública; Power 
Point para os serviços edu-
cacionais (aulas e palestras); 
Perspectivas do Novo Código 
de Processo Civil; Oratória: 
expressão verbal e corporal; 
Introdução às mídias digi-
tais; Qualidade na prestação 
de serviços; Formação para 
secretária;  Acordo ortográ-
fico e Introdução a Internet, 
Word e Excel.

Os cursos, na Capital, se-
rão ministrados de segunda 
à sexta-feira nos turnos da 
manhã, tarde e noite na sede 
da Espep. Estão sendo ofe-
recidas 50 vagas para cada. 
“Para os funcionários que 
não podem participar duran-
te a semana haverá aulas na 
sexta-feira à noite e no sába-
do pela manhã e à tarde. O 
importante é que o servidor 
público atualize seus conhe-
cimentos de forma gratuita”, 
esclarece a coordenadora do 
Espep, Conceição Nóbrega.

Durante todo sábado e 
domingo, na Escola Municipal 
de Ensino Infantil e Funda-
mental Professor Francisco 
Cassiano Sobrinho (Rua Ale-
xandre Amador, nº 251, Cen-

tro), serão ministrados os cur-
sos de Elaboração de Projetos 
e Captação de Recursos; Boas 
Práticas no Serviço de Alimen-
tação; Atendimento Pré-Hospi-
talar e Qualidade na Prestação 
dos Serviços. Todos os cursos 
com 20h/aula.

O Espep Itinerante inte-
gra o plano de interiorização 
do Governo do Estado rea-
lizado em parceria com as 
prefeituras municipais. Desta 
forma, os cursos promovidos 
no interior destinam 50% das 
vagas para servidores muni-
cipais e 50% para estaduais. 
Aos municípios, cabe ofere-
cer hospedagem à equipe, ali-
mentação para todos os par-
ticipantes, incluindo alunos e 
salas de aula equipadas.

Iniciado em setembro 
de 2011, o Espep Itinerante 
já capacitou até o momento 
3.450 servidores e passou 
nas cidade de Sapé, Alagoa 
Grande, Campina Grande, 
Patos, Borborema, Alhandra, 
Santa Luzia, Várzea, São Ma-
mede, Soledade,  São José de 
Piranhas, Monte Horebe, Bo-
nito de Santa Fé, Carrapatei-
ra e Serra Grande.                                              

As inscrições são gratui-
tas e continuam abertas em 
Poço José de Moura na Secre-
taria Municipal de Educação. 
Em João Pessoa as inscrições 
podem ser feitas presencial-
mente na sede da Espep, na 
Rua Neusa de Sousa Sales, 
s/n, Mangabeira VII ou ainda 
no endereço eletrônico www.
paraiba.pb.gov.br/adminis-
tracao/espep e encaminhar 
para o email: espep@espep.
com.br. Para mais informa-
ções ligue 3214-1984 ou 
3214-1991. 

A Cooperativa de Flores do mu-
nicípio de Pilões, no Brejo paraibano, 
foi destaque no portal UOL, no dia 
de ontem. O trabalho, gerenciado 
por um grupo de 22 mulheres, recebe 
apoio do Governo do Estado, através 
do programa Empreender-PB. 

De acordo com o subsecretário do 
programa Empreender-PB, Jadson Xa-
vier, o governo disponibilizou finan-
ciamento para a cooperativa investir 
na construção de galpões e aquisição 
de sementes.

A cooperativa produz 12 tipos 
de flores, desde a rosa vermelha até 
a gérbera. A produção média mensal 

ultrapassa 700 pacotes de flores. O 
objetivo das cooperadas é ampliar a 
produção para mil pacotes até o pró-
ximo ano. 

O programa Empreender Paraíba 
já beneficiou mais de 5 mil paraiba-
nos nos sete primeiros meses de 2012, 
com investimentos que ultrapassam 
R$ 5,5 milhões na economia estadual, 
através das  linhas de crédito destina-
das aos microempreendedores.

 A reportagem do UOL ainda 
destaca a trajetória de sucesso das 
agricultoras, inclusive os prêmios na-
cionais que as agricultoras conquis-
taram pelo empreendedorismo. 

Cooperativa de flores é 
destaque na mídia nacional

empreendedorismo 
UPA de Santa 
Rita atende 150 
mil pessoas em 
1 ano e 9 meses

Cerca de 150 mil pessoas 
já foram atendidas na Unida-
de de Pronto Atendimento 
(UPA) localizada na cidade 
de Santa Rita, região metro-
politana de João Pessoa, em 
apenas um ano e nove meses 
de funcionamento. Os dados 
foram divulgados pelo coor-
denador administrativo da 
unidade de Saúde, Rodrigo 
Navarro Gonçalves. Foram 
79.356 atendimentos clínicos, 
53.458 na área de pediatria e 
17.186 na parte cirúrgica. 

A UPA de Santa Rita foi 
a primeira do Estado a en-
trar em funcionamento. A 
unidade de saúde conta dia-
riamente com um quadro de 
cinco médicos por plantão de 
12 horas, divididos nas espe-
cialidades de clínica médica, 
pediatria e cirurgia (média 
complexidade), além de en-
fermeiros, técnicos de enfer-
magem, técnicos de labora-
tório, técnico de radiologia, 
farmacêutico e assistentes so-
ciais todos capacitados para 
atender todas e quaisquer ur-
gências e emergências. 

A média é de 238 atendi-
mentos por dia, ultrapassando 
o limite médio para uma UPA 
de porte I, que é de 150 atendi-
mentos diários. A UPA é equi-
pada com aparelhos de raios-X, 
eletrocardiograma, laboratório 
completo, sala de vacina, teste 
rápido de HIV e hepatite, e dis-
põe de 11 leitos (sendo  quatro 
de sala amarela  atendimento 
de média complexidade, e dois 
de sala vermelha, de alta com-
plexidade), três adultos e três 
pediátricos.

Agricultoras dirigem cooperativa na zona rural de Pilões, que produz 12 tipos de flores



O ciclo de colóquios é formado 
por cinco seminários que acon-
tecerão em cada região do país
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Colóquio debate cultura para o NE
CELSO FURTADO

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

A participação de Armando Abílio no lançamento 
do comitê de Artur Bolinha parece ter sido um gesto 
definitivo para provar que a paz está selada entre o 
presidente estadual e o prefeitável do PTB. Por uma 
manobra de Armando, Bolinha quase ficou de fora da 
disputa pela PMCG.

l ELOgIOS

Na festa, Armando rasgou-se em elogios ao candidato do 
PTB. “Tenho absoluta certeza que a campanha do PTB 
vai surpreender. Bolinha já provou que é um forte. Basta 
dizer que começou a vida como ambulante e hoje é um dos 
grandes empreendedores do Nordeste”, bradou.

l DATA IMPORTANTE

A morte de Félix Araújo, patrono da Câmara Municipal 
de Campina Grande, completa 59 anos nesta sexta-feira, 
27. Félix, que foi jornalista, poeta e pracinha, morreu no 
exercício do cargo de vereador, em 1953, 14 dias após ser 
ferido à bala por um servidor da prefeitura.

l MEMóRIA

O aniversário da morte de Félix Araújo, que deveria ser 
uma das mais importantes datas no calendário de Campina 
Grande, tende a passar em branco, naquilo que depender 
das autoridades. Até a CMCG, casa da qual é patrono, mais 
uma vez ignorou a tão importante data.

Confusão

A confusão no PT de 
Campina Grande, dividido 
completamente nesta 
eleição, promete ir longe. A 
Justiça Eleitoral impugnou 
a aliança petista com o PP, 
mas isso ainda não quer 
dizer que a candidatura 
própria, com Alexandre 
Almeida, vá mesmo vingar. 
São coisas do PT!

O poeta morreu
 

O outro acontecimento 
em julho de 2012 que entra 
para a história de Campina 
Grande é a morte do ex-
prefeito, deputado, senador 
e governador, o poeta 
Ronaldo Cunha Lima, dia 
7, quando a população deu 
memorável demonstração 
de carinho por um homem 
público.

Pacificação

Luiz gonzaga, Cg e 1950

No 9 de julho de 1950, da chacina da Praça da Bandeira, 
Luiz Gonzaga estava em Campina Grande. Recém-consagrado 
Rei do Baião, ele cantou o baião Paraíba pela primeira vez 
como jingle de um candidato a senador argemirista, José 
Pereira Lira. 

Xico Nóbrega
Especial para A União

O documento Barras e 
Barreiras - Retrato de Kelly 
Alves dirigido pelo italiano 
naturalizado brasileiro Ric-
cardo Migliore, estudante de 
Ciências Sociais na UFCG, ga-
nha o prêmio de aquisição na 
TV Brasil como melhor média 
metragem na 6ª Mostra de 
Cinema e Direitos Humanos 
na América Latina, festival 
internacional de cinema do 
qual ele participou em 2011.

Depois de quinze anos 
de “luta” e dez desde seu pri-
meiro documentário Mass 
hysteria, Riccardo Migliore 
diz se sentir honrado em re-
ceber o seu primeiro prêmio 
como diretor, considerando a 
relevância do evento.

“Eu me sinto muito hon-
rado também pelo fato de ele 
ganhar o tal prêmio através 
do voto dos espectadores que 
assistiram à programação 6ª 
Mostra de Cinema e Direitos 
Humanos na América Latina 
em vinte e seis capitais esta-

duais e na capital federal Bra-
sília. E ainda pelo motivo de 
ter produzido esse documen-
tário sem patrocínio algum”, 
considera Riccardo Migliore. 

Ano passado, no período 
de 10 de outubro a 1º de de-
zembro 2011, grande público 
de vinte e sete cidades capi-
tais brasileiras assistiu os 
filmes da 6ª Mostra Cinema 
e Direitos Humanos na Amé-
rica do Sul, somando um to-
tal de quarenta e seis filmes, 
inclusive títulos inéditos no 
país. A TV Brasil, emissora 
pública brasileira de sinal 
aberto e parceira da Mostra 
Cinema e Direitos Humanos 
na América do Sul, conce-
deu três prêmios no evento 
2011, eleitos pelo público 
presente nas sessões em 26 
estados e no distrito federal. 
Os contemplados recebem 
pagamento nos valores abai-
xo informados, assegurando 
à Empresa Brasil de Comuni-
cação o direito de exibição ili-

mitada dos filmes premiados 
no período de 36 meses. 

  
As barras da vida 
O diretor Riccardo Mi-

gliore recebeu o prêmio de 
melhor média metragem, 
no valor de R$ 14 mil reais, 
com o documentário Barras 
e Barreiras - Retrato de Kelly 
Alves, 38 minutos.

O documentário Barras 
e Barreiras, dirigido por Ric-
cardo Migliore, narra a vida 
de Kelly, 22 anos, transexu-
al, nascida em família pobre 
em sítio perto da cidade de 
Puxinanã,  às vésperas de 
sua cirurgia de redesignação 
sexual, revelando seus segre-
dos para sobreviver os pre-
conceitos e adversidades na 
cidade de Campina Grande, 
onde vive há anos.

O prêmio de melhor 
longa-metragem, no valor 
de R$ 30 mil reais, ficou 
com o filme Camponeses 
do Araguaia - A Guerrilha 

Vista por Dentro, de Vandré 
Fernandes, de 73 minutos. E 
o prêmio de R$ 8 mil reais 
de melhor curta-metragem, 
O Plantador de Quiabos, 15 
minutos, ficou com o Coleti-
vo Santa Madeira.

As inscrições de filmes 
para a 7ª Mostra Cinema e 
Direitos Humanos na Améri-
ca do Sul edição 2012, se en-
cerram  neste dia 27 de julho.

 
Quem é o diretor
Riccardo Migliore, reali-

zador audiovisual indepen-
dente, é natural de Milão, 
mora em Campina Grande há 
sete anos. Desde março de 
2010 ele trabalha como pe-
rito para o MinC, prestando 
serviço para a Secretaria do 
Audiovisual (SAV).

Ainda em Milão, Riccar-
do Migliore estagiou e traba-
lhou em produtoras e parti-
cipou de oficinas de cinema 
com profissionais de nível 
internacional.

A programação de dança 
do 37º Festival de Inverno de 
Campina Grande apresentou 
ontem, às 21h, no Teatro Mu-
nicipal Severino Cabral, o es-
petáculo A Sagração da Pri-
mavera, do Ballet da Cidade 
de Londrina, no Paraná.

O ballet paranaense sur-
preendeu o público campi-
nense com coreografias mar-
cantes, agressivas e pungentes 
de todas já apresentadas pela 
companhia paranaense, ao 
som da música de Igor Stra-
vinsky.

“Desde a primeira cena, 
o que se viu no espetáculo 
é um embate cego entre for-
ças rivais, um movimento 
frenético e devastador que 
elege algozes para subju-
gar vítimas inofensivas, um 
confronto sem perdão que 
sufoca os raros lapsos de 

Ballet de Londrina surpreendeu o público 
na apresentação no Teatro Severino Cabral

MOSTRA DE DIREITOS HUMANOS
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lirismo”, do texto de divul-
gação da assessoria de im-
prensa do FICG, confirmado 
por quem esteve na platéia. 

Oficinas 
37º Festival de Inver-

no de Campina Grande está 
oferecendo oficinas de balé 

clássico e dança contem-
porânea no Centro Cultural 
Lourdes Ramalho, oficinas 
gratuitas e pagas. 

Todos os movimentos coreografados foram realizados sob o som da música  de Igor Stravinsky

Começa hoje no auditó-
rio do Sesc Centro em Campi-
na Grande, o I Colóquio Cel-
so Furtado sobre Cultura e 
Desenvolvimento. O evento, 
realizado através da parceria 
entre o Ministério da Cultura 
(MinC) através da Secretaria 
da Economia Criativa (SEC) e 
o Governo do Estado da Para-
íba através da Secretaria de 
Cultura (Secult) juntamente 
com o Centro Internacional 
Celso Furtado de Políticas 
para o Desenvolvimento e o 
Instituto Itaú Cultural, tem o 
objetivo de discutir como a 
cultura local e regional pode 
criar oportunidades de de-
senvolvimento para o país.

De acordo com o diretor 

de Desenvolvimento e Monito-
ramento da SEC, Luiz Antônio 
Gouveia, a escolha da Paraíba 
para iniciar o ciclo de encon-
tros se deu como forma de 
homenagear o ex-secretário 
de cultura Celso Furtado, que 
nasceu em Pombal, em 1920. 
“Inclusive escolhemos a data 
de hoje, pois coincide com o 
aniversário de nascimento do 
ex-secretário, que se estivesse 
vivo, faria 92 anos”, disse Luiz 
Antônio. 

O ciclo de colóquios é 
formado por cinco seminá-
rios que acontecerão um em 
cada região do país. Cada co-
lóquio tem um subtema que 
está relacionado diretamente 
com a economia e o desenvol-
vimento da região. “Escolhe-
mos para a região Nordeste 
o tema Cultura, Criatividade 
e Inclusão Social, onde ire-
mos debater a relação entre 
estas três áreas de forma 
a observar como a cultura 

pode qualificar o desenvol-
vimento da região em favor 
das pessoas menos favoreci-
das, permitindo a superação 
das desigualdades regionais”, 
explicou Luiz Antônio. O se-
gundo encontro acontecerá 
no dia 04/10, em Brasília. 
Em 2013, a SEC já programou 
reuniões em Curitiba (PR), no 
dia 21/03, em Belém (PA), no 
dia 23/05 e o encerramento 
será em São Paulo (SP) no dia 
21/08.

O secretário Estadual 
de Cultura, Chico César, de-
clarou em uma coletiva de 
imprensa realizada na tarde 
de ontem no restaurante do 
Garden Hotel que é uma sa-
tisfação e alegria receber em 
Campina Grande o primeiro 
colóquio, uma vez que mos-
tra o reconhecimento do Es-
tado e da cidade como um 
dos territórios criativos do 
país. “A Secult tem buscado 
uma estruturação no sen-

tido de se preparar para os 
debates contemporâneos em 
torno do desenvolvimento, 
uma vez que a cultura é um 
elemento motriz necessário 
para o crescimento de uma 
região”, disse Chico César.

O evento acontecerá du-
rante todo o dia de hoje, e será 
dividido em duas partes. Pela 
manhã, a partir das 10h30, 
haverá as palestras dos pro-
fessores Dr. Paul Israel Singer, 
da Universidade de São Paulo 
(USP), e de Tânia Bacelar de 
Araújo, da Universidade Fe-
deral de Pernambuco (UFPE). 
Eles irão discutir assuntos 
voltados para a cultura, cria-
tividade e inclusão social. 
Por volta de 11h30 haverá o 
lançamento do livro “Ensaios 
sobre cultura e o Ministério 
da Cultura”, de Celso Furtado. 
A edição foi organizada e será 
apresentada pela jornalista 
Rosa Freire d’Aguiar Furtado, 
viúva do ex-secretário. 

Documentário feito em CG recebe prêmio

Diogo Almeida
Especial para A União

Doação

Na manhã de hoje, o comandante do 2º Batalhão 
de Bombeiros Militares da Paraíba, major Fábio Santos, 
vai até a sede da Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais – APAE para entregar parte dos alimentos 
não perecíveis arrecadados durante as inscrições para a 
Corrida do Fogo. Em 2012, os gêneros alimentícios foram 
divididos entre três instituições da cidade, a APAE, o 
Instituto dos Cegos e o asilo São Vicente de Paula.

Presença

O presidente estadual do PTB, Armando Abílio, 
que é deputado federal em exercício, participou da festa 
de inauguração do comitê de campanha do prefeitável 
correligionário José Artur Almeida, o Artur Bolinha, em 
Campina Grande, no início da noite da última quarta-
feira.

“Marinete para a UEPB”
 

O diretor institucional do Sindicato das Empresas de 
Transporte Coletivo de Campina Grande (Sitrans), Anchieta 
Bernardino, informou na tarde de ontem que o sistema 
de transportes públicos da cidade tem frota disponível 
para atender o aumento na demanda de passageiros 
gerado pela transferência para o Centro de Integração 
Acadêmica, no bairro de Bodocongó de nove cursos de 
graduação da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) que 
antes funcionavam nos bairros do Centro, Alto Branco e 
Catolé.
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Ficha Limpa
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TRE intensifica 
fiscalização no final 
de semana na capital 
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agenda dos candidatos

O candidato não infor-
mou as atividades do dia.

antônio Radical 
(pSTU)

Pela manhã, às 10h, o 
candidato terá uma reunião no 
Cidade Verde. À tarde, a par-
tir das 17h, participa de uma 
caminhada no Jardim Veneza. 
À noite, participa de reuniões 
com políticos nos bairros Co-
linas do Sul II e Cristo Reden-
tor. E, às 20h30 participa de 
reunião da Juventude / Moove 
Jampa, em Mangabeira.

A candidata pela manhã, 
a partir das 6h, participa de   
adesivagem no semáforo do 
Supermercado Todo Dia. Às 
10h, será entrevistada numa 
rádio da Capital. À noite, a par-
tir das 18h, participa de  uma 
caminhada no bairro João Pau-
lo II, concentração na principal 
do Geisel.

O candidato pela ma-
nhã, às 10h, visita o Mercado 
da Troca (em frente à CBTU). 
À tarde, às 14h, faz visitas as 
lideranças no Cristo Redentor 
e Manaíra. À noite, a partir das 
18h, participa de caminhada 
em Cruz das Armas.

A candidata continua em 
viagem a São Paulo.

O candidato participa de 
adesivagem e panfletagem, a 
partir das 7h, no sinal do Merca-
do de Cruz das Armas. À tarde, 
reunião com a militância. À noi-
te, a partir das 19h, participa da 
posse da Nova Diretoria do Sin-
dicato dos Bancários. Às 20h, 
inaugura Comitê de Anselmo 
Castilho e, às 21h, inauguração 
do Comitê de Antônio Barbosa.

À tarde, o candidato 
participa de uma caminhada, a 
partir das 16h, no Centro da ci-
dade, a concentração será na 
Praça dos Três Poderes. 

cícero Lucena 
(pSDB)

Estelizabel 
Bezerra (pSB)

José maranhão 
(pmDB)

Lurdes Sarmento 
(pcO)

Luciano cartaxo 
(pT) 

Renan palmeira 
(pSOL)

TRE mantém mandato 
da prefeita de Monteiro

Irregularidades dos adminis-
tradores continuam sendo 
detectadas por conselheiros  

Ademilson José
ademilsonjosé@gmail.com

José Alves 
zavieira2@gmail.com

O presidente do Tri-
bunal de Contas do Estado 
(TCE-PB), conselheiro Fer-
nando Catão, informou on-
tem que está comunicando 
aos órgãos dos poderes Exe-
cutivo e Legislativo e, muito 
especialmente, ao Ministé-
rio Público que a Corte de 
Contas vai cumprir a Lei da 
Ficha Limpa ao pé da letra 
e que providências já vem 
sendo tomadas para puni-
ção de casos já detectados 
pelos seus setores de fisca-
lização.

A norma estabelece que, 
pelo prazo de oito anos, os 
gestores que tiverem contas 
rejeitadas por irregularida-
de insanável e que configure 
dolo de improbidade admi-
nistrativa estão proibidos 
de exercer qualquer cargo 
público. Com base na mes-

Cidades serão fiscalizadas na PB 

“Trouxe dignidade aos paraibanos”, lembra sobrinha

82 anOS DE mORTE

Familiares, políticos e admiradores participaram da missa em memória do ex-presidente João Pessoa na Igreja da Misericórdia

Foto: Evandro Pereira

Os auditores do Tri-
bunal de Contas do Estado 
(TCE-PB) começam na pró-
xima segunda a inspecionar 
o sistema de abastecimento 
d’água e as obras que estão 
sendo realizadas em 11 mu-
nicípios paraibanos. Durante 
uma semana os servidores 
do órgão vão monitorar os 
serviços nessas cidades. 

Os municípios que serão 
fiscalizados são Curral Velho, 
Caaporã, Tenório, Sousa, Al-

cantil, Santa Cecília, Baraú-
na, Riacho de Santo Antônio, 
Riachão do Bacamarte, Fa-
gundes e Santa Rita.

 O objetivo das diligên-
cias é para monitoramento 
em Auditoria Operacional na 
função de saneamento básico 
e avaliar o sistema de abas-
tecimento d’água do Estado, 
nos municípios. Além, de ins-
peção especial em obras que 
estão sendo realizados pelas 
prefeituras municipais.

Homenagens à memória de João Pessoa

Familiares, políticos, 
historiadores, secretários de 
Estado e admiradores parti-
ciparam ontem pela manhã 
da missa e solenidade pelos 
82 anos de morte do políti-
co que deu nome a Capital 
da Paraíba, o ex-presidente 
João Pessoa. A missa foi ce-
lebrada na Igreja da Mise-
ricórdia pelo vigário  geral 
da Arquidiocese da Paraíba, 
Virgílio Bezerra de Almei-
da. Durante o sermão, ele 
afirmou que os paraibanos 
não poderão negar nunca a 
importância desse persona-
gem na história da Paraíba. 
“Foi ele que impôs a cobran-
ça de impostos sobre os pro-
dutos, principalmente sobre 

o algodão que era levado da 
Paraíba para Pernambuco e 
mudou as finanças e a his-
tória do Estado”, lembrou o 
padre.

Após a missa, a soleni-
dade sobre o aniversário de 
morte do homenageado, con-
tinuou na Praça João Pessoa, 
onde reuniu familiares e ad-
miradores do ex-presidente. 
Na ocasião a Banda da Polí-
cia Militar executou o hino de 
João Pessoa. 

No palco armado na Pra-
ça, o historiador e secretário 
chefe da Casa Civil, Lúcio Flá-
vio, disse que na época em 
que chegou a Paraíba, João 
Pessoa começou a moralizar 
a máquina pública, a colocar 
presidiários para trabalhar 
na construção de estradas, e 
a cobrar impostos que eram 

necessários para a Paraíba. 
Com isso, ele contrariou os 
interesses das oligarquias 
nacionais, de São Paulo e Mi-
nas que dominavam a políti-
ca do Brasil há 50 anos, além 
do esquema local represen-
tado pelo coronel José Perei-
ra, que serviu como estopim 
da revolução de 30.

Para Lúcio, comemo-
rar o aniversário de morte 
de João Pessoa é recontar 
a história. “Sua morte não 
foi passional, foi um crime 
político porque administrar 
é contrariar interesses e 
os conservadores são sem-
pre contra a modernização. 
Aquilo que aconteceu há 82 
anos com a morte de João 
Pessoa, foi uma reação con-
tra a modernização que ain-
da reflete na política atual ”, 

observou. 
O historiador Welling-

ton Aguiar, lembrou que João 
Pessoa foi morto por volta 
das 17h30, atingido por dois 
tiros. Enfatizou que sua mor-
te foi um momento de glória 
e de luto. Disse também que 
o nome de João Pessoa ficou 
para a eternidade e afirmou 
que todos os paraibanos se 
sentem orgulhosos.   

Logo em seguida, o so-
brinho neto do homena-
geado, Fernando Pessoa de 
Aquino, fez um pronuncia-
mento em nome da família. 
Disse que falar de João Pes-
soa é falar de uma geração de 
ouro,  revolucionária que se 
preocupou em fazer história. 
Um homem que não arredava 
o pé de suas convicções e tinha 
um espírito revolucionário.

As sobrinhas do ex-pre-
sidente João Pessoa, Maria do 
Rosário e Maria das Neves, 
que também participaram 
da solenidade em homena-
gem ao tio delas, afirmaram 
serem bastante orgulhosas e 
agradecidas pelo tio que ti-
veram. Para elas, ele não foi 
apenas um ex-presidente, ele 
foi um reformador porque 
quando chegou a Paraíba 
estava tudo ‘desmantelado’, 
mas ele consertou tudo e 
trouxe dignidade para os pa-
raibanos”.  

O colunista e sobrinho 
neto de João Pessoa, Abe-
lardo Jurema, afirmou que 
a solenidade realizada pelo 
Governo do Estado significa 
o respeito aos acontecimen-
tos cívicos que marcaram a 
trajetória política da Paraíba 
e aos valores morais e éticos 
que foram apregoados pelo 
presidente João Pessoa por 
ele ter se transformado no 
nome mais influente da Pa-
raíba e do Brasil. “Agradeço 
todas essas comemorações 
que estão sendo realizadas 

ao Governo do Estado e sugi-
ro que elas sejam estendidas 
as escolas de todo o Estado 
para que os estudantes co-
nheçam melhor a trajetória 
do homem que deu nome 
a Capital da Paraíba”, disse 
Abelardo. 

Para a presidente da PB-
Tur, Ruth Avelino, homena-
gear João Pessoa é fazer jus 
a um homem ético que mu-
dou a história. Sua passagem 
marcou tanto que mudou o 
nome da Capital da Paraíba. 
“Acho que a gente tem que 

valorizar a luta desse político 
para que as futuras gerações 
conheçam e valorizem a nos-
sa história”, disse a presiden-
te da PBTur. 

Ao final da solenidade 
na Praça, os participantes fo-
ram até o Mausoléu de João 
Pessoa, situado na alameda 
central do Palácio da Reden-
ção, onde foi colocado pelos 
familiares do homenageado 
uma coroa de flores. As ho-
menagens também tiveram a 
participação dos cadetes da 
Polícia Militar da Paraíba.

ma legislação, esses casos 
são irrecorríveis, tanto da 
parte do gestor como tam-
bém da parte do órgão que 
ele ocupa.

Ele lembrou o caso de 
um diretor de hospital que 
chegou a ser afastado porque, 
ao fazer inspeção especial, o 
Tribunal de Contas constatou 
várias irregularidades, dentre 
elas a ausência de lançamen-
to de entradas no estoque de 
medicamentos; medicamento 
com prazo de validade expi-
rado na prateleira da farmá-
cia hospitalar; aparelhos de 
alto custo adquiridos e não 
instalados; de despesas sem 
licitação; e número excessivo 
de pessoal contratado com 
CPFs (Codificados). 

Sobre os Codificados, 
o TCE determinou que as 
auditorias realizem uma 
análise de todos os contra-
tos temporários, com vistas 
a apurar a fundamentação 
legal das contratações, a 
forma de acesso ao serviço 
público e a origem dos re-
cursos para pagamento dos 
servidores contratados. 

O Tribunal Regional Elei-
toral (TRE) indeferiu ontem o 
pedido de cassação da prefei-
ta de Monteiro, Ednacé Alves 
Silvestre Henrique (PSDB) e 
do seu vice, Eugênio Henri-
que Barbosa. Após apreciar as 
denúncias contidas nos autos, 
o relator do processo, o juiz-
-membro Tércio Chaves de 
Moura, votou pela inexistência 
nos autos de provas do crime 
de captação ilícita de votos du-
rante a campanha de 2008.

O voto acompanhou o 
entendimento manifestado 
pelo Ministério Público Elei-
toral. Os demais membros se-
guiram o voto do relator, com 

exceção do juiz federal João 
Bosco Medeiros, que se aver-
bou suspeito. O corregedor 
do TRE, Miguel de Britto Lyra, 
esteve ausente da sessão, por 
motivo de viagem a serviço.

Com a decisão, Ednacé 
continua no cargo até o final 
de dezembro e permanece 
na disputa pela reeleição no 
município de Monteiro. O 
recurso eleitoral, referente 
à Ação de Investigação Judi-
cial Eleitoral impetrada na 
29ª Zona Eleitoral, foi impe-
trado pela coligação “O Me-
lhor para Monteiro”, que teve 
Lourdinha Aragão como can-
didata a prefeita em 2008. 



Justiça intensifica fiscalização
propaganda eleitoral
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Multas por excesso de 
propagandas dos candidatos 
podem chegar a R$ 30 mil 

Ademilson José
ademilsonjosé@gmail.com

Cleane Costa 
cleanec@gmail.com

o mundo do faz de 
conta dos partidos

No Brasil, depois da Constituição de outubro de 
1988, ficou livre a organização partidária. Quando 
pessoa (ou agrupamento delas) pode criar um 
partido, desde que se obedeça os trâmites legais 
que a legislação exige para tal. A mais nova criação 
nesse campo, no país, é o Partido Ecológico Nacional 
(PEN). 

Segundo o presidente do PEN, Adilson Barroso, 
em texto no portal do partido, “os objetivos do PEN 
afastam-se do campo político para aproximarem-se do 
campo ecológico. Somos mais ecológico que partido”. E 
diz mais o senhor Barroso em sua pregação verde.

“Nossa meta é criar um novo modelo de 
gestão político-ambiental. Um modelo que respeite 
especialmente os princípios constitucionais e os 
direitos fundamentais do cidadão brasileiro, tão 
esquecidos atualmente”.

Entre os muito pontos que o PEN no campo da 
ecologia e do meio ambiente, está a “implantação das 
Agendas 21 locais e regionais”. Mas o que acham os 
deputados do PEN sobre a implantação da Agenda 21? 
Simplesmente, eles não sabem o que isso significa. 

Meus caros, a Agenda 21 é um programa de ação, 
baseado num documento de 40 capítulos e constitui 
a mais ousada e abrangente tentativa já realizada de 
promover, em escala planetária, um novo padrão de 
desenvolvimento, conciliando métodos de proteção 
ambiental, justiça social e eficiência econômica.

Trata-se de um documento consensual para o 
qual contribuíram governos e instituições da sociedade 
civil de 179 países num processo preparatório que 
durou dois anos e culminou com a realização da 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, em 1992, no Rio de Janeiro, também 
conhecida por ECO-92.

Além da Agenda 21, resultaram desse processo 
cinco outros acordos: a Declaração do Rio, a Declaração 
de Princípios sobre o Uso das Florestas, o Convênio 
sobre a Diversidade Biológica e a Convenção sobre 
Mudanças Climáticas.

A Rio-92 foi a mais importante conferência 
organizada pela ONU (Organização das Nações Unidas) 
em todos os tempos. Ela tem esse nome porque se refere 
às preocupações com o nosso futuro, agora, a partir do 
século XXI. Este documento foi assinado por 179 países, 
inclusive o Brasil, anfitrião da conferência.

É a proposta mais consistente que existe de como 
alcançar o  desenvolvimento sustentável, isto é, de 
como podemos continuar desenvolvendo nossos países 
e nossas comunidades sem destruir o meio ambiente e 
com maior justiça social.

É um planejamento do futuro com ações de curto, 
médio e longo prazos, em outras palavras, reintroduz 
uma ideia esquecida de que podemos e devemos 
planejar e estabelecer um elo de solidariedade entre 
nós e nossos descendentes, as futuras gerações.

Trata-se de um roteiro de ações concretas, com 
metas, recursos e responsabilidades definidas. Deve ser 
um plano obtido através de consenso, ou seja, com todos 
os atores e grupos sociais opinando e se comprometendo 
com ele. Em resumo, a Agenda 21 estabelece uma 
verdadeira parceria entre governos e sociedades. É um 
programa estratégico, universal, para alcançarmos o 
desenvolvimento sustentável no século XXI.

Dos 36 deputados estaduais da Paraíba, o único que 
tem o perfil para se filiar ao PEN é o deputado Francisco 
de Assis Quintans, homem preocupado com a criação 
de um projeto de sustentabilidade para o Semiárido 
brasileiro, com a preservação dos seus recursos naturais 
e com a fixação do homem no lugar onde nasceu. 

Os outros entraram por conveniência 
política.

zeeuflavio@gmail.com

euflávio
Zé

É prego batido...

A contar pela pesquisa do Ipespe, o ex-deputado Zenóbio Toscano 
(PSDB) tem tudo para vencer a disputa pela Prefeitura de Guarabira. 
Segundo o Ipespe, ele tem 47% das intenções de votos, contra 23% 
de Josa da Padaria (PMDB). Zenóbio comanda um grupo político em 
Guarabira que mede forças com o grupo comandado pelo ex-governador 
Roberto Paulino, marido da prefeita Fátima Paulino. 

O Ipespe diz que 34% desaprovam a administração de Fátima 
Paulino. 

Os juízes da 1ª e 76ª 
Zonas Eleitorais da Capital, 
Inácio Jário Queiroz de Al-
buquerque e Eduardo José 
de Carvalho Soares, anuncia-
ram ontem que a fiscalização 
da propaganda eleitoral será 
intensificada a partir deste 
final de semana.

O responsável pela 76ª 
Zona e pela Propaganda de 
Rua, Eduardo Soares, ex-
plicou que a exposição de 
cartazes de candidatos em 
residências e nos próprios 
comitês de campanha será 
permitida normalmente, com 
a ressalva de que esse tipo 
de propaganda não exceda o 
espaço de quatro metros qua-
drados por prédio.

“As normas são pratica-
mente iguais as das eleições 
passadas, mas a fiscalização 
este ano será ampliada e 
mais atenta à movimentação 
de campanha pelos bairros 
da cidade”, comentou o juiz, 
ao explicar que até agora a 
propaganda de rua não tem 
dado muito trabalho e que é 
isso que espera da parte de 
todos os candidatos.

Vencido os prazos de 
registros, os candidatos já 
estão liberados para fazer 
propaganda pelas redes so-
ciais, mas o juiz Inácio Jário, 
que responde pela fiscaliza-
ção da Propaganda de Mídia, 
adverte que quem cometer 
infrações pode pagar multa 
de até R$ 30 mil.

“Todos já podem se va-
ler da mídia para apresentar 
suas propostas mas, no caso 
de internet, é preciso saber 
que o site utilizado deve es-
tar cadastrado junto à Justiça 
Eleitoral”, afirmou Inácio Já-
rio, ao lembrar que, através 
do rádio e da televisão, a pro-
paganda via rádio e televisão 
só será realizada a partir do 
dia 21 do próximo mês. 

Candidato passa 
mal durante 
entrevista e é 
hospitalizado

API realiza 
eleição para 
novo mandato 
da diretoria

Juiz Inácio Jário disse que propaganda irregular nas redes sociais também pode gerar multa 

Foto: Marcos Russo

O candidato a vice-pre-
feito na chapa de Luciano 
Cartaxo (PT), o jornalista 
Nonato Bandeira (PPS), pas-
sou mal no início da tarde 
enquanto concedia uma en-
trevista numa emissora de 
televisão de João Pessoa. 
Nonato teve uma queda de 
pressão e precisou ser hos-
pitalizado. 

Por conta do episódio, 
Nonato cancelou a agenda 
de compromissos que es-
tava marcada para a tarde 
e noite de ontem, mas a as-
sessoria de comunicação 
informou que o candidato 
a vice-prefeito passa bem e 
deve retomar às atividades 
de campanha ao lado de 
Luciano Cartaxo na manhã 
de hoje. 

A partir das 7h, o candi-
dato a vice-prefeito começa 
a cumprir agenda de campa-
nha, com atividades que de-
vem se estender até às 22h. 

Deputado acredita que voto 
secreto prejudicou matéria

O presidente da Comis-
são de Constituição e Justiça, 
deputado Janduhy Carneiro 
(PEN), disse ontem que, mui-
to mais do que as ausências 
de alguns colegas da banca-
da de oposição, o que pre-
judicou a não derrubada do 
veto do Governo à matéria 
do PCCR dos professores do 
Estado foi o segredo do voto.

“É uma pena que o voto 
não tenha sido aberto por-
que, se fosse, dificilmente os 
parlamentares, até mesmo 
de situação, teriam votado 
contra um benefício em favor 
do magistério”, comentou o 
deputado, ao salientar que, 
nesse caso, faltaria coragem 
para encarar os professores 
olho no olho.

A maior prova disso, 
segundo Janduhy Carneiro, 
foram os 10 votos em bran-
co carregados justamente da 
bancada da situação que, no 

momento, contava com onze 
integrantes, restando ao lí-
der Hervázio Hezerra acom-
panhar o veto integralmente.

Para derrubar o veto, o 
bloco oposicionista precisa-
va de 19 votos, mas só con-
seguiu 18. Para Janduhy, po-
rém, não foi a falta de apenas 
um voto que mudou os ru-
mos da votação. Mesmo as-
sim, o deputado avisou que 
vai cobrar explicações ‘con-
vincentes’ do líder da oposi-
ção, André Gadelha (PMDB), 
e de outros integrantes da 
bancada de oposição que não 
compareceram à sessão.

“Acho que eles preci-
sam justificar as ausências, 
não pela questão do resul-
tado, mas pelo próprio fato 
de todos saberem que a As-
sembleia Legislativa havia 
pautado votação de maté-
rias importantes para a úl-
tima quarta-feira”, disse. “É 

lamentável que, por apenas 
um voto, tenhamos perdido 
a oportunidade de aprovar 
uma matéria que era do inte-
resse de todo o magistério”, 
acrescentou o parlamentar.

O deputado destacou 
que, através de uma emenda 
apresentada por ele próprio, 
a decisão do Poder Legisla-
tivo também iria garantir o 
Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração dos Professo-
res do Estado.

Os parlamentares que 
faltaram à sessão da quarta-
-feira passada foram André 
Gadelha (líder das oposições 
e da bancada do PMDB), 
Daniella Ribeiro (PP) e Do-
miciano Cabral (DEM). Já os 
deputados Márcio Rober-
to (PMDB) e Wilson Braga 
(PSD) fizeram falta porque 
estavam na Assembleia, mas, 
no momento da votação, não 
se encontravam em plenário.

O impasse em tor-
no da candidatura do 
médico Ítalo Kumamo-
to (PSC) - lançado como 
vice na chapa de Cícero 
Lucena, enquanto o PSC 
firmava aliança com o 
PT – será definitivamen-
te resolvido até a pró-
xima terça-feira. Foi o 
que garantiu o juiz da 
64ª Zona Eleitoral, Fa-
biano Moura de Moura, 
que ficou responsável 
pelo registro de candi-
daturas na Capital.

De acordo com o 
magistrado, a última 
audiência sobre o caso 
foi realizada na tarde 
da última quarta-feira 
e ele está avaliando os 
últimos depoimentos, 
antes de divulgar seu 
posicionamento final. 
“Acho que em cinco 

dias poderemos anun-
ciar se o vice do PSDB 
pode ser mesmo o 
nome do PSC”, afirmou 
Moura de Moura.

O imbróglio sobre 
o registro duplo do PSC 
se arrasta desde o últi-
mo dia 30, quando en-
cerrou o prazo para as 
convenções e médico 
Ítalo Kumamoto desis-
tiu de sua candidatura 
a prefeito e foi anun-
ciado como vice na 
chapa encabeçada por 
Cícero. No dia seguin-
te, o PSC foi incluído 
na coligação encabe-
çada por Luciano Car-
taxo, seguindo reco-
mendação nacional do 
partido, e a legenda foi 
incluída nos pedidos de 
registro de candidatura 
dos dois partidos.

Rumo de Kumamoto 
será decidido em 5 dias

dUplo regiStro

A Associação Paraibana 
de Imprensa – API realiza, 
hoje e amanhã, eleições para 
renovação da sua mesa dire-
tora. A atual presidente da 
entidade, jornalista Marcela 
Sitônio, concorrerá à reelei-
ção em chapa única, intitu-
lada Avança API, e tem como 
vice-presidente o jornalista 
João Pinto. Os membros da 
Diretoria Executiva, Conse-
lho Deliberativo e Conselho 
Fiscal da API serão eleitos 
para mandato de três anos 
(2012-2015). 

As eleições ocorrerão 
em duas etapas. A primeira 
será hoje, das 8h às 17h, no 
interior do Estado e amanhã 
acontecerá em João Pessoa, 
na própria sede da entidade 
(no restaurante – térreo). 
Cerca de 3 mil jornalistas 
participam do pleito.



CPMI DO CACHOEIRA

Cachoeira foi preso acusado 
de liderar organização que co-
optava empresários e políticos

Esposa vai ser a primeira a depor
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Previdência 
parcela dívidas 
em atraso pela 
internet

Inep investirá 
R$ 2 mi para a 
correção da 
redação do Enem

Brasília – Os devedores 
da Previdência Social pode-
rão parcelar contribuições 
em atraso pela internet. A re-
negociação pode ser feita no 
Centro Virtual de Atendimen-
to ao Contribuinte da Receita 
Federal (e-CAC). Até agora, os 
contribuintes só conseguiam 
fazer o parcelamento de con-
tribuições previdenciárias nas 
unidades de atendimento da 
Receita Federal.

O parcelamento simpli-
ficado pode ser feito de qual-
quer computador conectado 
à internet, sem agendamento 
prévio nem espera. O proce-
dimento está disponível para 
pessoas físicas e jurídicas e 
dispensa a apresentação pré-
via de documentos. De acordo 
com a Receita, cada negociação 
não poderá ultrapassar R$ 500 
mil. O contribuinte, no entanto, 
pode requerer mais de um par-
celamento nessa modalidade.

Com o parcelamento or-
dinário, o contribuinte pode 
dividir em até 60 meses (cinco 
anos), as dívidas com a União. 
O único benefício, porém, é o 
alongamento do prazo. Isso 
porque a renegociação não 
prevê desconto nas multas 
nem nos juros.

São Luís – O Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) vai investir 
R$ 2 milhões em editais para 
promover estudos e discus-
sões sobre correção de textos, 
anunciou ontem o presidente 
do instituto, Luiz Cláudio Cos-
ta, em entrevista coletiva du-
rante a 64ª Reunião Anual da 
Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC).

Segundo Costa, a me-
dida deve ser divulgada na 
próxima semana, junto com 
o Guia do Estudante, publi-
cação com orientações de 
como ocorrem as avaliações, 
as correções e como solucio-
nar as dúvidas sobre o exa-
me. A novidade deste ano é 
o Guia de Redação, material 
com as redações de alunos 
que obtiveram nota máxima 
na edição anterior, comen-
tadas por uma comissão de 
especialistas. “Ele vai ajudar 
muito o estudante e torna-
rá o processo cada vez mais 
transparente”, disse.

Desde o início deste mês, 
o Inep está treinando 4.300 
corretores de redação em 
todo o Brasil. “Esses professo-
res, que já estão sendo capaci-
tados, terão mais uma sema-
na após a data de realização 
do exame para treinamento 
com o tema específico”. 

 Costa disse que são che-
cados mais de 3.400 itens de 
segurança e logística para a 
realização da prova. Os 5,8 
milhões de candidatos da 
próxima edição do Enem, nú-
mero recorde de inscritos, fa-
rão o exame em 140 mil salas 
de 1.600 municípios do país.

Brasília – O Programa Minha Casa, 
Minha Vida já resultou na contratação 
de 799 mil moradias. Considerando as 
moradias contatadas na segunda etapa 
do Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC 2), o número sobe para 1,8 
milhão, entre apartamentos e casas já 
contratadas. Desse total, 53% já foram 
concluídas. Até o final de 2014, o total 
de contratações previsto é de 2 milhões 
de moradias.

Tendo por base esses números, a 
ministra do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, Miriam Belchior, justificou 
os benefícios que o governo tem des-
tinado à construção civil. “Esse tipo 
de financiamento é muito importante 
porque alavanca um setor que tem uma 

participação entre 3% e 5% do Produ-
to Interno Bruto[PIB, soma de todos os 
bens e serviços produzidos no país]”, 
disse a ministra.

Miriam Belchior ressaltou que, além 
disso, a construção civil é um dos setores 
mais sensíveis à contratatação de mão 
de obra. “Portanto, esta é uma das vir-
tudes do nosso processo.”

A ministra reiterou que o PAC tem 
sustentado o crescimento do país ao 
longo dos últimos seis anos, mas lamen-
tou que nem todos os setores tenham 
atuado com este objetivo. “Evidente-
mente, o investimento público não é o 
único motor do crescimento. Por isso o 
espírito ‘animal’ do empresário tem de 
surgir para que haja crescimento.”

Programa espera chegar a 2 mi 
de moradias até o ano de 2014

MInHA CASA, MInHA VIDA

TSE e Forças Armadas vão 
garantir a normalidade do pleito

ELEIÇÕES 2012

Brasília – A Justiça Eleito-
ral, por meio do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), e o Minis-
tério da Defesa, que comanda 
as Forças Armadas, fecharam 
acordo para garantir a logísti-
ca e a segurança das eleições 
municipais de 2012. Diferen-
temente dos outros anos, o 
acordo detalha como os profis-
sionais das duas áreas devem 
atuar para que a votação ocor-
ra com normalidade.

“O importante no docu-
mento de hoje, que não é uma 
novidade porque isso já ocor-
reu em 2008 e 2010, é que ele 
fixa também os procedimen-
tos básicos acordados, porque 
sempre pode haver uma dúvi-
da. Será que soldados podem 
fazer isso? Devem aparecer 
fardados em tal lugar ou não 

devem?”, explicou o ministro 
Celso Amorim, da Defesa, que 
assinou o documento com a 
presidente do TSE, Cármen Lú-
cia Rocha.

A Justiça Eleitoral costu-
ma solicitar duas modalidades 
de serviço às Forças Armadas. 
O primeiro é o apoio logístico 
para o transporte de materiais, 
urnas e pessoas a locais de di-
fícil acesso. Neste ano, o apoio 
logístico já foi requerido pelos 
tribunais eleitorais de quatro 
estados - Acre, Amapá, Mato 
Grosso do Sul e Roraima – para 
atender a 77 localidades.

A segunda forma de apoio 
das Forças Armadas é o em-
prego de tropas para a manu-
tenção da lei e da ordem. Nesse 
quesito, tribunais do Amazo-
nas, Maranhão, Rio de Janeiro 

e Tocantins já pediram refor-
ço, com base em informações 
prestadas pelo governador de 
cada Estado sobre a segurança 
local. Segundo o acordo firma-
do hoje, a solicitação de refor-
ços pelos tribunais eleitorais 
estaduais tem que passar pelo 
aval do TSE, que encaminha os 
pedidos para a Presidência da 
República e para o Ministério 
da Defesa. O TSE analisará os 
pedidos já encaminhados pe-
los tribunais locais a partir de 
1º de agosto, quando volta do 
recesso.

O acordo também deter-
mina que as tropas só podem 
desempenhar funções para 
garantir a votação e a apuração 
de votos, obedecendo a legisla-
ção e as instruções da autori-
dade judiciária eleitoral.

Brasília - O custo da ener-
gia elétrica poderá baixar em 
pelo menos 10% para con-
sumidores e indústria com a 
extinção de alguns encargos 
setoriais, por meio de medida 
provisória em preparação 
pelo governo para sair no 
início de agosto. A iniciativa, 
cuja informação foi ante-
cipada ontem  pelo ministro 
de Minas e Energia, Edison 
Lobão, é mais uma das medi-
das de incentivo à economia 
que estão sendo estudadas 
pelo Governo F ederal.

“Estamos trabalhando 
intensamente em uma me-
dida provisória de alteração 
das concessões, prorrogando 
por mais uma vez as con-
cessões de energia elétrica, 
mas tudo isso com o princí-
pio mantido da modicidade 
tarifária, que será intenso. Os 
encargos setoriais serão ex-
tintos. Este é o caminho para 
realmente fazer cair o preço 
da energia”, disse Lobão, após 
participar do quarto balanço 
do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) 2.

“A energia na origem e 
na geração é barata. Mas, ao 
longo do caminho, vai en-
carecendo. O que nós esta-
mos fazendo, basicamente, 
é retirar os obstáculos do 
meio do caminho, para que 
ela chegue na ponta por um 
preço mais barato”, argu-

mentou o ministro.  
Segundo ele, as medi-

das poderão reduzir em pelo 
menos 10% o custo da energia 
para consumidores e para a 
indústria. “A redução que nós 
estamos prevendo e que está 
sendo examinada, avaliada e 
calculada pela Aneel [Agên-
cia Nacional de Energia Elé-
trica] poderá ser de 10% ou 
um pouco mais”, completou o 
ministro.

Entre os encargos a 
serem extintos, Lobão desta-
cou as contas de Consumo 
de Combustíveis (CCC) e de 
Desenvolvimento Energé-
tico (CDE), além da Reserva 
Global de Reversão (RGR). 
“Deveremos mexer também 
no Proinfa [Programa de In-
centivo às Fontes Alterna-
tivas de Energia Elétrica]”, 
acrescentou.

Lobão disse que progra-
mas financiados por esses 
encargos, como o Luz para 
Todos, não serão prejudica-
dos, devendo passar a ser 
custeados pelo Tesouro. Já 
a redução do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços [ICMS], disse o 
ministro, deverá ficar a cargo 
de cada unidade federativa. 
“Gostaríamos muito que os 
governos estaduais também 
reduzissem [o ICMS], mas 
isso envolve a autonomia de 
cada um deles”.

Energia elétrica pode
ter redução de 10%

COnSuMIDORES E InDúStRIA

Brasília - No retorno 
das atividades da Comissão 
Parlamentar Mista de Inqué-
rito (CPMI) do Cachoeira, o 
primeiro depoimento a ser 
tomado será o de Andressa 
Mendonça, mulher do em-
presário goiano Carlos Au-
gusto de Almeida Ramos, 
conhecido como Carlinhos 
Cachoeira.

Cachoeira foi preso em 
operação da Polícia Federal 
(PF) sob a acusação de li-
derar uma organização cri-
minosa que teria cooptado 
empresários e políticos. O 
depoimento de Andressa foi 
marcado para o próximo dia 
7 de agosto.

De acordo com o ca-
lendário divulgado pela as-
sessoria do presidente da 
CPMI, senador Vital do Rêgo 
(PMDB-PB), no mesmo dia, 
a comissão também preten-
de ouvir esclarecimentos 
de Joaquim Gomes Thomé 
Neto, suspeito de fazer escu-
tas clandestinas a mando de 
Cachoeira. Essas gravações, 
de acordo com investigações 
feitas pela Polícia Federal, te-
riam auxiliado o empresário 
em negócios ilegais.

No dia 8, a comissão 
agendou o depoimento da 
empresária Andréa Aprí-
gio, ex-mulher de Cachoei-
ra. Além dela, os deputados 
e senadores da comissão 
querem também ouvir na 
mesma data o depoimen-
to de Rubmaier Ferreira 
de Carvalho, contador de 
empresas de fachada que 
teriam sido usadas por Ca-
choeira no esquema.

Andressa Mendonça, mulher de Carlinhos Cachoeira, vai depor na CPMI no próximo dia 7 de agosto  

Queda no preço da energia é uma medida de incentivo à economia

FOTOS: Divulgação



Os países árabes finali-
zam os detalhes de um pro-
jeto de resolução sobre a 
Síria para ser votado na As-
sembleia Geral da ONU (Or-
ganização das Nações Uni-
das), devido ao fracasso do 
Conselho de Segurança em 
chegar a um consenso sobre 
a crise no país árabe.

 De acordo com fontes 
consultadas pela agência de 
notícias Efe, o movimento 
conta como incentivadores 
o Qatar e a Arábia Saudita, 
que financiam os grupos 
de rebeldes. A proposta foi 
apresentada pelo embai-
xador saudita na ONU, Ab-
dullah al Mualimi.

 A agência aponta que o 
texto ainda não circulou en-
tre os países membros, mas 
os principais elementos es-
tão baseados nos resultados 
das conversas que os chefes 
da diplomacia da Liga Árabe 
tiveram no fim de semana 
passado em Doha.

 Após essa reunião, os 
chanceleres da organização 
pediram pela primeira vez 
de forma explícita a renún-
cia do ditador sírio, Bashar 
Assad, “em troca da garan-
tia de uma saída segura” do 
país junto com sua família.

 Além de condenar a 
violência no país e pedir o 
fim dos confrontos, a Liga 
Árabe encarregou ao blo-
co da região na Assembleia 
Geral da ONU a tarefa de 
convocar uma reunião ex-
traordinária no órgão para 

Resolução árabe contra a Síria
será levada à assembleia da ONU
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Os países estão finalizando 
os detalhes do projeto, cujo 
texto ainda é desconhecido
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tomar medidas coletivas em 
relação à crise síria.

 
Transição
Os países árabes tentam 

cessar a onda de violência e 
garantir uma transição pací-
fica no país, e esperam que 
os opositores sírios, incluin-
do os rebeldes do Exército 
Livre Sírio (ELS), formem 
um governo de transição.

 Esta última proposta 
da Liga Árabe foi qualifica-
da por Damasco como uma 
“interferência flagrante” nos 
assuntos internos da Síria, e 
lembrou que é o povo sírio 
quem “decide tirar governos 
ou presidentes, mas através 
das urnas”.

 “Aceitamos o proces-
so político previsto no pla-
no [do enviado especial da 
ONU, Kofi] Annan”, disse na 
segunda-feira o porta-voz do 
Ministério de Relações Ex-
teriores sírio, Jihad Maqdisi, 
em referência à iniciativa de 
paz do mediador que estabe-
lece o início de diálogo entre 
o regime e a oposição. 

Da mesma forma que 
ocorreu em fevereiro, os 
países árabes voltaram a to-
mar a iniciativa para pres-
sionar Assad diante da im-
possibilidade do Conselho 
de Segurança de chegar a 
um acordo na aprovação de 
uma resolução sobre a Síria.

Por essa razão, eles 
buscam agora transferir a 
pressão diplomática sobre 
a Síria à Assembleia Geral, 
principal órgão represen-
tativo da ONU, onde não 
existe poder de veto, mas 
suas resoluções não são 
vinculativas.

O presidente de 
Cuba, Raúl Castro, vol-
tou a propor ontem 
aos Estados Unidos um 
diálogo sobre tudo, in-
clusive sobre direitos 
humanos, porém em 
igualdade de condições, 
durante um improvisa-
do discurso que fechou 
os atos pelo “Dia da 
Rebeldia Nacional” na 
província leste de Guan-
tánamo.

Vestido com seu 
uniforme verde-oliva, 
Castro comandou a co-
memoração e rompeu 
seu silêncio dos últimos 
dois anos no evento ao 
subir na tribuna para 
falar, entre brincadei-
ras, sobre assuntos da 
economia interna e da 
disputa política entre a 
ilha e os EUA.

“O dia que quise-
rem, a mesa está servi-
da. Já disse pelos canais 
diplomáticos correntes. 
Se querem discutir, dis-
cutiremos”, disse Raúl 
Castro em referência à 
sua disposição de con-
versar com Washington 
sobre todos os assun-
tos, inclusive a liberda-

Cuba propõe diálogo aos EUA, 
mas em igualdade de condições

REAPROXIMAÇÃO

de de imprensa e os direi-
tos humanos.

Mas, como também 
fez em outras ocasiões, o 
líder cubano especificou 
que deve ser um diálogo 
em igualdade de condi-
ções porque a ilha não é 
nem colônia nem um país 
submisso.

Além disso, denun-
ciou as “facções” que, am-

paradas por Washington, 
tentam criar em Cuba ba-
ses “para que um dia aqui 
aconteça o que aconteceu 
na Líbia ou o que preten-
dem fazer com a Síria”, 
e acrescentou que se os 
EUA querem “confronto” 
com a ilha “que seja ape-
nas com a bola (beisebol) 
ou em qualquer tipo de 
esporte”.

As palavras de Raúl 
Castro vieram depois que 
o primeiro vice-presidente 
de Cuba, José Ramón Ma-
chado Ventura, pronun-
ciou o discurso principal 
do ato, quando denun-
ciou que os Estados Uni-
dos violam o direito inter-
nacional por manter uma 
base em Guantánamo, no 
extremo leste da ilha.

Cumprindo promessa de 
campanha, o presidente da 
França, François Hollande, 
começa o processo de revisão 
sobre o tratamento dispensa-
do no país aos imigrantes. O 
ministro do Interior, Manuel 
Valls, disse que a naturaliza-
ção de estrangeiros residen-
tes na França pode ser um 
motor para a integração. Se-
gundo ele, em breve serão 
anunciados os novos critérios 
para naturalização dos imi-
grantes.

“O objetivo é fazer da 
nacionalidade um motor de 
integração, e não o resultado 
de uma corrida de obstáculos 
aleatória e discriminatória”, 
explicou Valls, lembrando 
que, no ano passado, apenas 
40% dos pedidos de naturali-
zação foram atendidos.

No governo do ex-presi-
dente Nicolas Sarkozy (2007-
2012), houve uma série de 
restrições a estrangeiros, 
principalmente os de religião 
muçulmana. Na adminis-
tração Sarkozy, o Congresso 
francês aprovou medidas 
como a proibição do uso do 
véu e de trajes religiosos mu-
çulmanos no país.

Sem se referir direta-
mente ao ex-presidente, Valls 
ressaltou que houve uma dis-

torção de valores que fez com 
que os estrangeiros passas-
sem a ser vistos como uma 
ameaça, e não mais como uma 
sorte para o país. O ministro 
destacou a ‘’vocação’’ da Fran-
ça como uma terra de asilo.

Está sendo examinado 
neste semestre um projeto 
de lei para suprimir o chama-
do “crime de solidariedade”, 
que pune quem ajuda estran-
geiros em situação irregular 
no país. Atualmente, o docu-
mento usado para conceder 
a residência permanente a 
estrangeiros deve ser re-
novado todos os anos. Valls 
disse que pretende combater 
a imigração ilegal e desman-
telar campos de imigrantes 
romenos na capital, em Paris, 
e nas cidades de Aix-en-Pro-
vence e Lyon.

França anuncia melhor 
tratamento a imigrantes

Brasil vai ajudar Haiti a formar 
sua própria força de segurança

PROMEssA DE cAMPANhA DEcIsÃO DE GOVERNO

Hollande inicia 
o processo de 
revisão sobre 
o tratamento 
dispensado aos 
imigrantes.

Brasília – O governo brasi-
leiro decidiu atender ao pedido 
do governo do Haiti e ajudar na 
formação de uma nova força de 
segurança no país caribenho. 
A decisão foi comunicada pelo 
ministro da Defesa, Celso Amo-
rim, em reunião ontem com o 
ministro haitiano da Defesa, 
Jean Rodolphe Joazile.

De acordo com o Ministé-
rio da Defesa, nas próximas se-
manas o Brasil deverá enviar ao 
país uma missão com integran-
tes do Exército, da Marinha e 
da Aeronáutica para estudar 
formas de ajudar o país. “É um 
pedido do governo do Haiti de 
nós cooperarmos nessa linha. 
Estamos, agora, começando 
a trabalhar nas modalidades 
de como essa ajuda pode ser 
prestada”, declarou o ministro 
da Defesa Celso Amorim, após 
um almoço com as autoridades 
haitianas.

Não haveria ajuda, se-
gundo Amorim, se o governo 
brasileiro não tivesse obtido 
do governo haitiano a garan-
tia de que o Exército do país 
não funcionará como “milícia 
pessoal”, como ocorreu no pas-
sado, quando o país foi gover-
nado por ditaduras sangrentas. 
“Essa preocupação existe e o 

ministro [Jean Joazile] me deu 
garantias de que não se trata 
de restituir o antigo Exército 
que tem contra ele essas acu-
sações e nem de um modelo 
que funcione como uma milícia 
pessoal”, disse.

Uma forma de apoio já co-
gitado pelo governo brasileiro 
seria a de abrir vagas para que 
militares haitianos pudessem 
cursar engenharia no Brasil. 
“Essa ajuda teria o objetivo de 
dar um caráter efetivamente 
profissional, institucional a 
essa força e, mais importante 
ainda, começando por uma 
área que é de grande interesse 
para o Haiti, que é a engenharia 
militar, com implicações para a 
defesa civil”, explicou Amorim.

A iniciativa de formar uma 
nova força de segurança é uma 
das principais estratégias do 
governo de Michel Martelly, 
presidente que tomou posse 
no ano passado. Há 17 anos, as 
Forças Armadas do Haiti foram 
dissolvidas após sucessivos 
golpes militares e uso político 
do aparato militar. O presi-
dente haitiano chegou a tratar 
do assunto diretamente com a 
presidenta Dilma Roussef, em 
janeiro deste ano, quando ela 
visitou o país.

A colaboração acertada 
hoje ocorrerá simultaneamen-
te ao movimento de diminui-
ção da participação brasileira 
na Força de Paz das Organiza-
ções das Nações Unidas (Mi-
nustah), que está no país desde 
junho de 2004. Atualmente, 2 
mil militares brasileiros parti-
cipam da Minustah e a inten-
ção do governo é reduzir esse 
contingente para mil, patamar 
que havia antes do terremoto 
que atingiu o país em janeiro 

de 2010. O Brasil, que tem a li-
derança da Minustah, chegou a 
ter 2.250 militares no Haiti.

Apesar de haver consenso 
na comunidade internacional 
de que a força da ONU é ne-
cessária, sua presença no Haiti 
também enfrenta críticas, já 
que não contribui para que o 
país caminhe com as próprias 
pernas. A avaliação do gover-
no brasileiro é a de que a pre-
sença das tropas deve dimi-
nuir gradativamente. 

Celso Amorim (D) recebeu ontem o ministro haitiano Jean Joazile

Raúl Castro fala para os cubanos durante evento pelo Dia da Rebeldia Nacional, em Guantánamo

FOtOS: Divulgação



Será hoje, às 17h (horário brasi-
leiro), no Estádio Olímpico de Lon-
dres, a cerimônia de abertura da 
XXX Olimpíada da era moderna. 
A competição vai até o dia 12 de 
agosto e terá a participação de 204 
países. Apesar de todo o segredo 
em torno da cerimônia é possível 
afirmar que terá a participação dos 
personagens Harry Potter e James 
Bond e será transmitida para mais 
de 204 países, devendo ser assistida 
por cerca de 5 bilhões de telespec-

tadores em todo o mundo. O even-
to terá cobertura de 1000 câmeras, 
sendo que 33 delas irão capturar 
imagens em 3D, pela primeira vez 
na história de uma olimpíada.

O Brasil vai participar com uma 
delegação de 259 atletas, que vão 
disputar 27 modalidades. A ban-
deira do Brasil vai ser carregada 
na cerimônia de abertura pelo ca-
valeiro Rodrigo Pessoa, que repre-
sentará o Brasil pela sexta vez nas 
Olimpíadas. A última participação 
do Brasil em uma olimpíada acon-
teceu em 2008, em Pequim. Lá, o 
país ficou em 23º lugar na classifi-

cação geral, com a conquista de 3 
medalhas de ouro,, 4 de prata e 8 
de bronze.

A presidente do Brasil, Dilma 
Rousseff, chegou ontem a Londres 
para assistir a cerimônia de abertu-
ra e participar de alguns eventos, 
além de levar o apoio pessoal aos 
atletas brasileiros. Ela irá assistir a 
festa ao lado da primeira-dama dos 
Estados Unidos, Michele Obama, da 
rainha Elizabeth II, do primeiro mi-
nistro britânico, David Cameron, o 
prefeito de Londres, Boris Johnson 
e o presidente do Comitê Olímpico 
Internacional, Jaques Rogge.

Esta será a terceira vez que 
Londres vai sediar uma olimpíada. 
A primeira foi no período de 27 de 
abril a 31 de outubro de 1908, a 
segunda foi em 1948 e agora será 
a terceira oportunidade em que a 
Inglaterra sediará a competição.

 Entre os 259 atletas brasileiros, 
cinco são paraibanos, sendo um 
no futebol, o atacante Hulk, que 
estreou ontem; dois no atletismo, 
Andressa Morais no lançamento de 
disco e Jaílma Sales no revezamen-
to 4 x 100m; uma no handebol, a 
goleira Mayssa; e Kaio Márcio, na 
natação nos 100 e 200m borboleta. 

Mundo se volta para a abertura da Olimpíada em Londres
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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OLIMPÍADA

Seleção vencia por 
3 a 0, mas deixou rival  
marcar duas vezes

Brasil sofre para vencer o Egito
FUTEBOL

O técnico Luís Milla 
procurou evitar o favo-
ritismo da Espanha an-
tes do jogo contra o Ja-
pão, e pelo visto tinha 
razão. A badalada sele-
ção europeia não soube 
aproveitar a posse de 
bola no início do jogo, 
levou um gol de escan-
teio e se complicou de 
vez após ‘trapalhada’ 
do volante Inigo Mar-
tinez, que saiu jogando 
errado, agarrou o ad-
versário e foi expulso 
ainda na etapa inicial. 
Resultado: atuação fra-
ca dos espanhóis e vi-
tória de 1 a 0 dos japo-
neses em duelo válido 

pelo grupo D, disputa-
do ontem no Hampden 
Park, em Glasgow.

E poderia ter sido 
mais. Com um a menos 
durante toda etapa fi-
nal, a Espanha só não 
perdeu por mais de um 
gol por causa do golei-
ro De Gea e da falta de 
pontaria dos japoneses. 
Nem mesmo as presen-
ças de Juan Mata, Javi 
Martínez e Jordi Alba, 
negociado recentemen-
te com o Barcelona, 
foram suficientes para 
a seleção campeã olím-
pica em 1992 fazer ao 
menos um gol diante 
dos japoneses.

Espanha é surpreendida
pelo Japão na estreia

Atacante Leandro Damião finaliza para o gol durante a partida ocorrida ontem pelos Jogos Olímpicos de Londres, quando o Brasil suou a camisa para vencer o Egito         

O resultado deixa a 
Espanha no último lugar 
do grupo D. O Japão é 
líder, com três pontos, 
enquanto Honduras e 
Marrocos, que abriram 
a chave mais cedo, pos-
suem um cada. A seleção 
espanhola volta a entrar 

em campo no próximo 
domingo, quando en-
frenta a seleção de Hon-
duras, às 15h45. O Japão 
joga mais cedo, contra 
Marrocos, às 13h.

A equipe comanda-
da por Luis Milla sofreu 
e não conseguiu furar o 

bloqueio japonês. Tida 
como favorita, a estreia 
foi uma grande decep-
ção. Em outro jogo com 
direito a expulsão, qua-
tro gols e pouco público 
em Glasgow, Marrocos 
e Honduras empataram 
por 2 a 2  pelo grupo D.

Yuki Otsu marcou o gol da seleção japonesa ante os espanhóis na primeira rodada do torneio

A Seleção Brasileira Fe-
minina de Ginástica Artística 
teve mais um corte ontem. O 
COB (Comitê Olímpico Brasi-
leiro) confirmou que a gaúcha 
Adrian Gomes sofreu uma 
lesão na coluna que a impos-
sibilitará de fazer exercícios 
de impacto de seis a oito se-
manas, o que a impede de dis-
putar os Jogos Olímpicos de 
Londres.

A temporada de lesões 
está cobrando um preço caro 
de Diego Hypolito. Na última 
quarta-feira, durante o treina-
mento de pódio da ginástica, 
o bicampeão mundial recla-
mou muito de dores fortes nos 
dois pés para o técnico Renato 
Araújo e contou que não tinha 
treinado na véspera por causa 
do problema.

A substituta será Harumy 
de Freitas, que já estava com o 
restante da delegação na capi-
tal britânica para uma eventual 
necessidade de troca.

Adrian sentiu dores du-

Lesão na coluna faz o Brasil
cortar ginasta Adrian Gomes

O judoca brasileiro Lean-
dro Guilheiro, primeiro cabe-
ça de chave na categoria até 
81 quilos, estreará no torneio 
olímpico contra o letão Kons-
tantins Ovchinnikovs, número 
44 do mundo, segundo sorteio 
realizado ontem em Londres. 
Guilheiro busca sua terceira 
medalha, após os bronzes obti-
dos em Atenas e Pequim. 

Outra brasileira cabeça de 
chave é Mayra Aguiar, primei-
ra favorita na categoria até 78 
quilos, que encara a tunisiana 
Hana Mareghni, número 24 do 
mundo. Mayra Aguiar, de 21 
anos, tem uma chave conside-
rada fácil até as semifinais, fase 
onde poderá encontrar outra 
cabeça de chave, a americana 
Kayla Harrison.

Erika Miranda (52 kg) 
encara na primeira rodada 
contra a sul-coreana Kyun-
g-Ok Kim. Rafaela Silva (57 
kg) estreia contra a espa-
nhola Concepción Bellorín. 
As duas brasileiras são as ca-

beças de chave número 3 da 
sua categoria.

Outro terceiro favorito, o 
brasileiro Rafael Silva, estrea-
rá contra o islandês Tormodur 
Jonsson. Maria Portela (70kg), 
nona do ranking mundial, terá 
a número 10 do mundo, a co-
lombiana Yuri Alvear.

Outros brasileiros, Maria 
Suelen Altheman (+78kg) luta-
rá contra a francesa Anne-So-
phie Mondiere, Leandro Cunha 
(66kg) encara o polonês Pawel 
Zagrodnik, Tiago Camilo (90kg) 
pega Roman Gontiuk, da Ucrâ-
nia, Luciano Corrêa (100kg) 
luta contra Oumar Cone, de 
Mali, Bruno Mendonça (73kg) 
enfrenta Fred Wase, de Ruan-
da, Mariana Silva (63kg), pega a 
chinesa Lili Xu.

No sábado, primeiro dia 
das competições de judô, en-
tram no tatame a segunda 
favorita na categoria até 48 
quilos, Sarah Menezes, que 
estreará contra a vietnamita 
Ngoc Tu Van.

Brasileiros conhecem 
adversários no judô

ATRAVÉS DE SORTEIO

rante o treino da última quar-
ta-feira e foi levada pelo chefe-
médico do Brasil, José Padilha, 
à clínica da Vila Olímpica para 
ser submetida a exames de to-
mografia e ressonância mag-
nética. Os resultados aponta-
ram uma lesão na vértebra L3, 
na região lombar, e a ginasta 
foi proibida de competir.

Esse é o segundo corte da 
seleção de ginástica inscrita 
para os Jogos. Laís Souza foi 

sacada do time logo na che-
gada a Londres ao sofrer uma 
lesão na mão no primeiro trei-
no da equipe. Em seu lugar, 
entrou Ethiene Franco. Agora, 
Harumy substitui Adrian.

As demais ginastas do 
Brasil na competição serão 
Daniele Hypolito, Bruna Leal 
e Daiane dos Santos. A Sele-
ção Brasileira tem sofrido com 
desfalques desde o período de 
treinos em solo nacional. 

A atleta gaúcha está fora dos Jogos Olímpicos de Londres

FOTOS: Divulgação

Parecia que seria fácil, 
com três gols logo no primei-
ro tempo. Entretanto, a sele-
ção olímpica do Brasil sofreu 
apagões na defesa no segundo 
tempo e passou sufoco, mas 
conseguiu vencer o Egito por 
3 a 2 na estreia na Olimpíada 
de Londres, em Cardiff (País de 
Gales), ontem. Rafael, Leandro 
Damião e Neymar marcaram 
os gols, e o time de Mano Me-
nezes teve chance até de am-
pliar nos 45 minutos iniciais. 

A vantagem da Seleção 
Brasileira obtida foi impor-
tante para compensar os 
vacilos da defesa e a insegu-
rança do goleiro Neto no se-
gundo tempo, quando Abou-
trika e Salah diminuíram 
para os egípcios.

Diante de um time tecni-
camente fraco, a seleção pen-
tacampeã mundial se impôs 
a partir dos 16 min, quando 
Rafael tabelou com Oscar, 
recebeu na área, se livrou da 
marcação e bateu de canho-
ta, no canto direito do goleiro 
Elshenawi.

Aos 25 min, mais uma vez 
Oscar cumpriu o papel de gar-
çom. O camisa 10 ganhou na 
corrida, driblou o goleiro e ro-
lou para o meio da área. Lean-
dro Damião apareceu sozinho 
para e estufou a rede. Aos 30 
minutos foi a vez de Neymar 
entrar em cena e puxar o con-
tra-ataque pelo meio. O ca-
misa 11 rolou para Hulk, que 
devolveu com perfeição para 
o próprio Neymar cabecear e 
ampliar a vantagem.

Apesar de o ataque egíp-
cio estar inoperante na eta-
pa inicial, o estreante goleiro 
Neto, que virou titular por 
conta da lesão de Rafael, deu 
um susto nos brasileiros aos 
12 min, quando o placar ain-
da apontava 0 a 0. A bola foi 
recuada para o camisa 18, que 
se atrapalhou para repô-la e 
chutou em cima do atacante 
Meteab. Por sorte a bola subiu 
e foi por cima do gol vazio. Se-
ria uma grande lambança.

Os egípcios tentaram vol-
tar para o jogo logo aos 6 min 
do segundo tempo. A bola foi 
cruzada na área, bateu na trave 
e, no rebote, Aboutrika tocou 
no canto fazendo o gol. Aos 
30min, a bola foi lançada, Juan 
se atrapalhou e o camisa 11 Sa-
lah bateu colocado, no canto de 
Neto, diminuindo para 3 a 2.  

Apesar do susto, o Brasil 
conseguiu sair com a vitória 
na estreia e agora volta a cam-
po para enfrentar. O zagueiro 
Thiago Silva depois do jogo 
reclamou da desatenção da 
equipe: “Entramos desatentos 
(no segundo tempo), achamos 
que o jogo estava ganho”.

No outro confronto do 
Grupo C, o Belarússira ganhou 
da Nova Zelândia por 1 a 0. 
Portanto, o Brasil larga na fren-
te na chave C, por ter anotado 
mais gols. No domingo, às 11h 
(de Brasília), a equipe do técni-
co Mano Menezes encara a Bie-
lorússia em Manchester.



Marcelo Villar espera mais do
ataque trezeano no domingo
Em quatro jogos,  
apenas um gol no jogo
diante do Santa Cruz

FUTEBOL 
PARAÍBA
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A Federação Paraibana 
de Motociclismo promove 
hoje, às 19h30, na Praia de 
Intermares, em Cabedelo, 
um evento em comemora-
ção ao Dia do Motociclista. 
Haverá um telão montado que passará vídeos edu-
cativos, além de sorteio de brindes e apresentação 
de show de manobras radicais pela equipe Força 
Máxima Honda. Também será realizada homena-
gem póstuma aos pilotos Alexandre Andrey e Hil-
ton Veloso Filho, o Paraibinha. O piloto aposentado 
Fernando Potó será outro homenageado da noite. 
As camisas do evento podem ser adquiridas nas 
lojas Novo Rumo Honda, IPN Motos e Star Motos 
ao preço de R$ 5 e mais 3 kg de alimento.

Motociclistas

Outros micos nos 
Jogos Olímpicos

Oficialmente, os Jogos Olímpicos de Londres co-
meçam hoje, com sua abertura, que já é um verdadeiro 
mico, pois, na última quarta-feira já houve jogo de 
seleções femininas e ontem de seleções masculinas, 
no entanto, micos em eventos deste grande porte 
não são tão difíceis de ocorrer. Em 1996, a Seleção 
Brasileira de Futebol Masculina também entrou para 
a história, já que realmente não leva sorte na disputa 
de uma Olímpíada. Apesar dos inúmeros fracassos, foi 
nas Olimpíadas de 1996 a derrota mais doída. Atual 
campeã mundial de futebol, o Brasil, mesmo com uma 
seleção Sub-23, contava com nomes já consagrados, 
como Roberto Carlos e Ronaldo. Na semifinal, depois 
de estar vencendo por 3 a 1 a Nigéria, tomou o empate 
no tempo normal e, na prorrogação, Kanu marcou o 
quarto gol nigeriano e eliminou o Brasil.

Em 2008, Roger Federer era considerado o melhor 
tenista do mundo. Depois de algum tempo se preparando 
para os Jogos Olímpicos, o suíço decepcionou e não pas-
sou das quartas-de-final do torneio, sendo derrotado pelo 
americano James Blake. Como consolo, Federer, ao lado de 
Stanislas Wawrinka, foi ouro no torneio de duplas. 

Em 2004, tivemos outro fiasco brasileiro, desta 
feita no Atletismo, protagonizado por Jadel Gregório, no 
salto triplo. Depois de chegar à Atenas com a segun-
da melhor marca da temporada na modalidade, já era 
praticamente certeza que ele conquistaria ao menos 
uma medalha. Mas saltando menos do que ele estava 
acostumado, ficou com a modesta 5a colocação.

Também em 2004, uma zebra olímpica protago-
nizada pelo basquete masculino dos Estados Unidos. 
Até então sem perder sequer um jogo em Olimpíadas 
desde que os profissionais da NBA passaram a disputar 
os Jogos, os americanos perderam duas partidas em 
Atenas-2004. Não bastasse a derrota para Porto Rico 
na primeira fase, perderam para a Argentina por 88 a 81 
nas semifinais e ficaram fora das finais olímpicas.

Cristóvão Borges está com dificuldades em ser aceito pela 
torcida do Vasco. Depois de vencer o Botafogo em casa, 
por 1 a 0, o técnico vascaíno ouviu as vaias da torcida por 
ter substituído Carlos Alberto por Felipe, no segundo tempo.

No próximo ano completa 
10 anos que o Botafogo-PB 
conquistou um título estadu-
al. Interessante na Paraíba é 
que tudo acontece normal-
mente. Queria ver se fosse 
no Sul e Sudeste do país.

Jejum de 10 anos

Anunciado na tarde  da última quarta-feira como provável 
reforço do Treze, o zagueiro Alexandre Carvalho só foi con-
firmado mesmo ontem como novo integrante do elenco do 
Galo para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Burro com sorte

Após reunião com a 
diretoria do Flamengo, o 
novo treinador da equipe 
foi definido: Dorival Júnior 
assinou contrato até o fim 
de 2013. Quero ver agora se 
o problema era treinador!

Novo técnico

Reforço no Galo

A falta de gols vem in-
comodando o Treze que ain-
da não venceu no grupo A 
da Série C do Campeonato 
Brasileiro. Nos quatro jogos 
realizados o representante 
paraibano marcou apenas 
um gol, através do atacan-
te Brasão, na derrota para o 
Santa Cruz/PE (2 a 1), no dia 
14 deste mês, no Estádio do 
Arruda, em Recife/PE, pela 
terceira rodada da Terceiro-
na. Além do insucesso con-
tra a Cobra Coral o alvinegro 
serrano perdeu para o Sal-
gueiro/PE (2 a 0), Icasa/CE 
(3 a 0) e empatou contra o 
Cuiabá/MT (0 a 0). 

    A equipe ocupa a lan-
terna do grupo A, com ape-
nas um ponto ganho, mes-
ma pontuação do Tupi/MG, 
que está na última posição 
do grupo B. Com um grupo 
ainda em formação o Treze 
vem passando uma difícil 
situação na disputa, com os 
responsáveis pelo ataque 
não correspondendo a ex-
pectativa. Uma das grandes 
contratações, o atacante Bra-
são, ainda não correspondeu 
à expectativa da torcida. 

No primeiro jogo da 
equipe em seus domínios, 
na última terça-feira, quan-
do empatou em 0 a 0, dian-
te do Cuiabá/MT, o atacante 
ficou devendo e lamentou a 
situação da equipe na dispu-
ta. Segundo o ex-jogador do 
Santa Cruz/PE o grupo vem 
sofrendo com a falta de en-
trosamento e os gols que não 
estão acontecendo para que o 
time conquiste a primeira vi-
tória. “Nosso maior problema 
é que não temos tempo para 
buscar um entrosamento, difi-
cultando o trabalho do grupo. 
Acredito que a fase negativa 
passará e os gols virão normal-
mente para que o Treze possa 
sair desta situação”, frisou. 

Ele espera apagar a atu-
ação anterior e balançar as 
redes do Fortaleza/CE, no 
próximo domingo, às 16h, no 
Estádio  Presidente Vargas, 
na Capital cearense. “Atacan-
te não pode ficar sem fazer 
gols. Estou motivado e con-
fiante que podemos mudar 
o quadro e reverter a situa-
ção”, avaliou o camisa nove 
do Treze.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O Campinense inicia hoje 
a venda de ingressos anteci-
pados para o jogo de domingo 
(29), contra o Horizonte/CE, 
às 16h, no Estádio Amigão, na 
Serra da Borborema, pela sexta 
rodada do grupo A3 do Cam-
peonato Brasileiro. Os torcedo-
res pagarão na geral R$ 16,00 
(inteira) e R$ 8,00 (meia), na 
arquibancada, R$ 30,00 (intei-
ra) e R$ 15,00 (meia), nas ca-
deiras, R$ 50,00 (inteira) e R$ 
25,00 (meia). 

Idosos e estudante pa-
gam meia-entrada, enquanto 
mulheres, R$ 10,00. Os locais 
de vendas são na secreta-
ria do clube, Thiago Sports e 

Pratick Sports, no Shopping 
Boulevard. A expectativa da 
diretoria é reunir mais de três 
mil torcedores, incentivando 
o time a conseguir outro re-
sultadso positivo e manter na 
liderança isolada. A Raposa 
ocupa a primeira colocação, 
com sete pontos ganhos, con-
tra seis do Horizonte/CE, que 
está na segunda posição. 

Dentro de campo o ru-
bro-negro vive a expectativa 
da possível estreia do lateral 
direito Ferreira, que foi con-
tratado no início da semana. 
O ex-atleta que atuou pelo 
Treze no Campeonato Pa-
raibano deste ano retornou 

ao futebol paraibano, após 
defender o América/RN.  O 
novo reforço raposeiro está 
integrado ao elenco e parti-
cipa hoje, do coletivo final, 
no Estádio Renatão, quando 
será definida a equipe que vai 
encarar os cearenses. 

O único desfalque do Cam-
pinense será o atacante War-
ley, que cumprirá suspensão 
automática, expulso na vitória 
contra o Baraúnas/RN (2 a 1), 
na última rodada da competi-
ção. Eduardo Rato está cotado 
para substituir o artilheiro do 
Estadual/2012, com 22 gols, 
formando o setor ofensivo com 
o baixinho Potita.

Campinense inicia a venda de
ingressos para o próximo jogo

Santa Cruz fracassa mais uma vez
na Segunda Divisão do Paraibano

Antes de começar os jog-
os da Segunda Divisão do 
Campeonato Paraibano, o San-
ta Cruz era apontado como um 
dos favoritos ao título da com-
petição e consequentemente 
ao retorno à Primeira Divisão 
do futebol paraibano em 2012. 
A equipe tinha armado um 
elenco forte e trazido não só a 
comissão técnica do Botafogo, 
mas também alguns jogadores 
do Belo para reforçar a equipe 
nas disputas. Mas quando a 

bola rolou, o que se viu foi um 
desastre e a equipe de Santa 
Rita foi uma decepção.

Após quatro jogos real-
izados,  a Cobra Coral está 
na penúltima colocação do 
grupo do Litoral e pratica-
mente sem chances de se 
classificar para a próxima 
fase da competição, já que 
apenas dois clubes de cada 
grupo continuam. A líder do 
grupo e já classificada é a 
Desportiva com 12 pontos 
e o Miramar chegou agora a 
nove pontos, lembrando que 
faltam apenas dois jogos para 

cada equipe nesta primeira 
fase. Em situação pior do que 
a do Tricolor, apenas o Sport 
Campina, que perdeu todos 
os jogos, inclusive alguns deles 
por goleada.

Ontem pela manhã, um 
dia após a derrota para o 
Miramar por 1 a 0, em jogo 
disputado no Amigão em 
Campina Grande, a presidente 
do clube, Ivana Ilze, o presi-
dente do Conselho Deliberati-
vo, João Marcônio e o diretor 
de futebol, Genival Guedes 
se reuniram para discutir a 
situação da agremiação, em 

caráter de emergência. Ao 
final do encontro, ficou decidi-
do que o clube quer antecipar 
o jogo do próximo domingo, 
contra o Sport Campina, no 
Teixeirão, para o sábado às 
16 horas, e a última partida 
contra a Desportiva, também 
programada para Santa Rita, 
do domingo dia 5 de agosto 
para a próxima terça-feira.

“Esta é uma forma de aca-
bar logo com a nossa partici-
pação e dispensar a comissão 
técnica e o elenco, porque não 
acreditamos mais na classifi-
cação”, disse João Marcônio.

Torcedor da Raposa já pode adquirir o bilhete para o jogo diante do Horizonte no Estádio Amigão

O técnico Marcelo Villar anda preocupado com a falta de entrosamento da equipe, ainda sem vencer
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Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br



STJD condena atacante Luis Fabiano

A fase difícil do São 
Paulo parece não ter trégua. 
Após a derrota por 4 a 3 
para o Atlético/GO, em Goi-
ânia, na última quarta-feira, 
o Tricolor teve de colocar 
seu departamento jurídico 
para trabalhar no Pleno 
do Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva (STJD). 
Depois de ser suspenso 
por dois jogos por conta da 
expulsão na partida contra 
o Atlético/MG, Luis Fabiano 
viu a Procuradoria recorrer 
da decisão. Na última ins-
tância, o atacante teve sua 
punição mantida, sendo 
apenas feito um pedido 
por uma visita à Associação 
de Assistência à Criança 
Deficiente (AACD), para 
mostrar arrependimento e 
colaborar socialmente.

Acreditando que a pu-
nição em primeira instância 
foi pouca em relação aos 
fatos, o jogador foi de novo 
ao banco dos réus. Porém, 
logo no início do julgamen-
to, o Procurador Geral do 
STJD, Paulo Schmitt, fez 
uma proposta ao advogado 
do São Paulo. “Entende a 
Procuradoria que é oportu-
no o oferecimento de uma 
transação disciplinar, para 
buscar a manutenção da 
pena de dois jogos e o im-
plemento de uma medida 
de interesse social, como 
uma visita a um hospital 
ou uma palestra do jogador 
em uma escola pública, para 
que o atleta mostre arre-
pendimento e contribua 
com a sociedade”.

O advogado do São Pau-
lo, Theotonio Chermont de 
Britto, aceitou a proposta da 

Atacante do São Paulo 
foi obrigado a visitar 
entidade de deficientes

Herói na vitória do Grêmio, 
Kleber se diz perseguido

Fabuloso foi suspenso também por duas partidas devido a ofensas feitas a juiz da partida

O Criciúma pode se 
distanciar ainda mais na 
liderança do Campeona-
to Brasileiro da Série B, 
na noite de hoje. O time 
enfrenta às 21h o Grêmio 
Barueri, de Marcelinho 
Paraíba, vice-lanterna da 
competição. A partida 
será na Arena Barueri, 
em Barueri-SP. Grêmio 
Barueri x Criciúma é um 
dos dois jogos que se-
quenciam o campeonato 
na noite de hoje. A outra 
partida será entre o Avaí 
x Bragantino, no estádio 
da Ressacada, em Flori-
nópolis.

Com 29 pontos, um 
a mais do que o Vitória-
-BA, a equipe do Criciú-
ma sabe da responsabili-
dade que terá diante do 
Grêmio Barueri. Mesmo 
jogando nos domínios 
do adversário, o Criciú-
ma está motivado para a 
partida. O grupo treinou 
forte e não pretende, 

Criciúma enfrenta o Grêmio Barueri 
pensando na liderança da Série B

BRASILEIRÃO 2012
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O time do Grêmio Barueri ainda não disse a que veio
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que podemos apresentar 
um bom futebol e conquis-
tar os pontos necessários 
para deixarmos a zona de 
rebaixamento”, afirmou.

O desempenho do Cri-
ciúma na competição é mo-
tivo de preocupação para o 
Barueri. Com 29 pontos, a 
equipe catarinense lidera a 
Série B com aproveitamen-
to de aproximadamente 
80%. São nove vitórias, dois 

Autor do gol que ga-
rantiu a vitória ao Grêmio 
na última quarta-feira con-
tra  o Fluminense, Kleber 
terminou sua comemora-
ção fora dos gramados. O 
jogador levou o primeiro 
cartão vermelho desde que 
estreou pelo Tricolor, aos 43 
minutos do segundo tempo.

Expulso por atrasar 
uma cobrança de falta, o 
Gladiador se considera in-
justiçado e acredita que está 
pagando por erros do pas-
sado. “Meu histórico nos úl-
timos jogos não é este. Se eu 

segurei o jogo, eles também 
seguraram. É difícil. Posso 
pagar por erros do passado, 
mas meu comportamento 
mudou muito. Eu respeitei o 
árbitro. Acho que foi injusto, 
mas não saí discutindo com 
ele”, comentou.

De fato, desde que che-
gou ao clube gaúcho, Kle-
ber tem se apresentado 
tranquilo, sem envolvimen-
to em confusões. O camisa 
30 já atuou em 27 partidas 
e desfalca o Grêmio para 
o jogo contra o Coritiba, 
amanhã.

procuradoria, não levando 
ao mérito em julgamento. 
Apesar de já ter cumprido a 
suspensão de duas partidas, 
o atacante, com uma con-
tratura no anterior da coxa 
esquerda, não vinha atuan-
do nas últimas partidas. E 
mesmo livre pelo STJD, ain-
da é dúvida para enfrentar 

o Flamengo, no domingo, às 
16h, no Morumbi.

O Centro de Treinamen-
to do São Paulo, na Barra 
Funda, amanheceu com os 
muros pichados. O princi-
pal alvo de protesto era o 
presidente Juvenal Juvêncio 
após o time perder a quinta 
partida no Campeonato 

Brasileiro, desta vez para o 
lanterna Atlético/GO por 4 
a 3. O Tricolor é apenas o 7º 
colocado com 19 pontos, 10 
a menos que o líder Vasco.

O São Paulo está fora 
do G4. O Tricolor ocupa a 
sétima posição com apenas  
19 pontos. O líder do cam-
peonato é o vasco, com 29.

der forma alguma, perder 
a oportunidade de se isolar 
na tabela de classificação.

Já o Grêmio Barueri, a 
situação é alarmante. Vice-
lanterna, com seis pontos 
conquistados em doze ro-
dadas, a equipe ainda bus-
ca sua primeira vitória em 
casa. O único triunfo até 
aqui foi conquistado longe 
de seus domínios, diante 
do último colocado, Ipatin-
ga. Ainda assim, o atacante 
Thiago Brito está otimista 
para o desafio de hoje, con-
tra o líder Criciúma.

Destaque da equipe 
nas últimas rodadas, o jo-
gador destacou o trabalho 
desenvolvido nesta semana 
e exaltou o alto nível de dis-
puta da Série B. 

“Estamos trabalhando 
firme e forte todos os dias 
em busca dos resultados 
que possam nos colocar em 
uma condição melhor no 
campeonato, que, por si-
nal, é muito difícil. Acredito 

empates e apenas uma 
derrota. Reconhecendo 
a dificuldade da partida, 
Thiago Brito confia no 
bom preparo da Abelha 
para surpreender o ad-
versário.

“Uma equipe não 
chega à liderança de 
qualquer campeonato 
que seja à toa. Eles (Cri-
ciúma) têm um ótimo 
time”, afirmou.

Jogador diz que está sendo julgado por erros do passado

Entenda o caso

O problema ocorreu 
no dia 17 de junho. Luis 
Fabiano, aos 41 minutos 
do primeiro tempo, mar-
cou o gol que terminou 
sendo o único da vitória 
do São Paulo diante do 
Atlético/MG. Porém, em 
dois minutos no fim do 
jogo, Fabuloso recebeu 
dois cartões amarelos e 
foi expulso. Segundo o 
árbitro Elmo Alves Resen-
de Cunha, o camisa 9 do 
Tricolor recebeu o cartão 
vermelho por ofendê-lo 

após lance de falta no 
segundo tempo da parti-
da, que foi disputada no 
Morumbi.

A Procuradoria do 
STJD enquadrou Luis Fa-
biano nos artigos 258 (as-
sumir qualquer conduta 
contrária à disciplina ou à 
ética desportiva) e 243-F 
§1° (ofender alguém em 
sua honra, por fato rela-
cionado diretamente ao 
desporto), ambos do Có-
digo Brasileiro de Justiça 
Desportiva (CBJD).

PENA ALTERNATIVA
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Por dois meses consecu-
tivos, maio e junho de 2012, 
o movimento de passageiros 
no aeroporto Internacio-
nal Presidente Castro Pinto, 
na Região Metropolitana de 
João Pessoa, registrou cres-
cimento. De acordo com a 
Empresa Brasileira de Infra-
estrutura aeroportuária (In-
fraero), em junho houve uma 
movimentação de 111.751 
passageiros, índice 24,23% 
maior que o mesmo mês do 
ano passado. Em maio o cres-
cimento foi de 18,83%. No 
semestre foi registrado um 
incremento na movimenta-
ção de 11,47% em relação ao 
mesmo período de 2011.

Passaram pelos portões 
de embarque e desembarque 
612.462 passageiros, contra 
549.445 em junho do ano 
anterior. Essa movimentação 
mensal coloca o aeroporto 
paraibano em terceiro lugar 
no ranking dos equipamen-
tos administrados pela Infra-
ero na região Nordeste.

No semestre, o Castro 
Pinto ficou atrás apenas de 
aracaju (27,72%) e São Luis 
(14,55%). Com esse resulta-
do o aeroporto mantém-se 

Movimento no Castro Pinto cresce 11%
primeiro semestre

Número de passageiros coloca o 
aeroporto paraibano em terceiro 
lugar no ranking nordestino

Passaram pelo aeroporto em junho 612.462 pessoas, contra 549.445 em junho do ano anterior

em terceiro no ranking nor-
destino, perdendo somente 
para aracaju (34,56%) e Ma-
ceió, que registrou um cresci-
mento de 24,5% no período.

Campina Grande
O mesmo crescimento na 

movimentação de passagei-
ros em João Pessoa foi regis-
trado no aeroporto João Suas-
suna, em Campina Grande. No 
primeiro semestre deste ano, 
em relação ao mesmo período 
do ano passado, houve uma 

elevação de 11,11%. Foram 
64.618 passageiros embar-
cando e desembarcando no 
primeiro semestre de 2012, 
contra 58.156 registrados em 
2011. Em junho deste ano, o 
crescimento foi de 22,73% 
em relação a junho do ano 
passado. Mais de 12 mil pas-
sageiros cruzaram os portões 
do João Suassuna no período.

Novos mercados
Os dados divulgados pela 

Infraero apontam situações 

que podem revelar uma mu-
dança de preferência de desti-
nos dos turistas. Salvador, por 
exemplo, registrou uma que-
da de 6% na movimentação 
de passageiros no primeiro 
semestre deste ano, em rela-
ção ao mesmo período do ano 
passado. Em junho, a queda 
foi menor, de 2,2%. Natal, ou-
tro mercado tradicional, tam-
bém registrou queda no se-
mestre, de 2,21%, apesar de 
ter se recuperado em junho, 
com uma elevação de 6,94%.

Policiais civis da Dele-
gacia Regional de Campina 
Grande (2ª DRPC) encon-
traram na tarde de ontem 
uma menina de apenas 
três dias sequestrada na 
quarta-feira de uma ma-
ternidade do município. a 
recém-nascida estava na 
casa de Marilúcia américo 
do Nascimento, 34 anos, na 
cidade de Ingá, presa em 
flagrante. 

a criança foi levada 
com urgência para o Ins-
tituto de Saúde Elpídio de 
almeida (Isea) onde pas-

Polícia encontra recém-nascida que 
foi sequestrada em Campina Grande

acusada fingiu gravidez

Os professores da 
UFPB (Universidade 
Federal da Paraíba) 
aprovaram ontem, em 
assembleia geral, a con-
tinuidade da greve da 
categoria, que já dura 
72 dias, e a rejeição da 
proposta de negociação 
apresentada terça-feira 
(24) pelo Ministério do 
Planejamento.

De acordo com o 
presidente da Adufpb 
(Sindicato dos Profes-
sores da UFPB), Ri-
cardo Lucena, os sin-
dicatos conseguiram 
avançar na discussão, 
mas o Governo Federal 
ainda não contemplou 
os principais pontos das 
reivindicações dos do-
centes, principalmente 
no tocante à reestrutu-
ração da carreira. A as-
sembleia aconteceu no 
auditório da Reitoria, 
em João Pessoa.

À tarde, os profes-
sores e servidores da 
UFPB e do IFPB e estu-
dantes realizaram uma 
passeata que parou o 
trânsito na Avenida Sér-
gio Guerra, principal 
dos Bancários. A ativi-
dade integrou a progra-
mação do 33º Encontro 
Nacional de Estudantes 
de Direito (Ened), teve 
concentração na UFPB 
e seguiu até a Praça da 
Paz, onde houve ato pú-
blico com panfletagem.

A greve dos profes-
sores na UFPB começou 
em 17 de maio e deixou 
aproximadamente 42 
mil alunos sem aulas. 
Já na UFCG, são aproxi-
madamente 20 mil estu-
dantes prejudicados há 
mais de dois meses. A 
greve atinge 57 das 59 
Universidades Federais 
e 34 dos 38 Institutos 
Federais de Educação 

Professores aprovam 
continuidade da greve

ufpb
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sará por avaliação médica 
e será entregue à mãe. De 
acordo com o delegado re-
gional de Campina Grande, 

andré Rabello, Marilúcia 
do Nascimento teria plane-
jado o sequestro da crian-
ça. “Ela passou dois dias 
no hospital. Conseguiu um 
colete que permite a entra-
da no local para poder es-
colher um recém-nascido e 
sequestrá-lo”, contou. 

ao delegado, a acusa-
da confessou o sequestro 
da criança dizendo apenas 
que “queria criar a menina”. 
Contudo, a polícia recebeu 
informações de que Mari-
lúcia forjou uma gravidez 
para extorquir dinheiro de 

um homem. “Recebemos 
informações de que a acu-
sada estava ameaçando um 
homem casado, dizendo 
que estava grávida e teria 
sequestrado a criança para 
se passar por filha dela”, ex-
plicou. 

Flagrante 
a mulher presa em fla-

grante é mãe de cinco fi-
lhos com idades entre 17 e 
quatro anos. Eles estão re-
cebendo acompanhamen-
to do Conselho Tutelar do 
município.

Sequestradora 
teria passado 
dois dias na
maternidade
“escolhendo” o 
bebê que iria levar

Tecnológica.
O governo apre-

sentou uma primeira 
proposta de negocia-
ção no último dia 13. 
Entre os principais pon-
tos estava um reajuste 
salarial que variava de 
12% a 45% (já soma-
dos os 4% aprovados 
em maio, pela Medi-
da Provisória 568, que 
teve efeito retroativo a 
março).

O aumento seria 
parcelado em três anos 
(2013, 2014 e 2015). Os 
professores alegaram 
que o maior percentu-
al, de 45%, beneficia-
va uma parcela muito 
pequena da categoria 
que está no topo da 
carreira.

Segundo os sindi-
catos nacionais, com 
exceção desse grupo e 
dos docentes que estão 
no início de carreira, 
todos os demais pro-
fessores teriam na ver-
dade perdas salariais 
ao fim do prazo de três 
anos. Em reunião com 
o Ministério do Plane-
jamento na segunda-
-feira (23), a categoria 
rejeitou o acordo. No 
dia seguinte, aconte-
ceu outra reunião com 
a apresentação de uma 
nova proposta que ele-
vava o reajuste mínimo 
de 12% para 25%.

Esse projeto con-
tinuou sendo alvo de 
críticas pelos sindicatos 
porque não atendia a 
principal reivindicação 
da categoria: a rees-
truturação da carreira. 
Na próxima quarta-
-feira (1º), os sindicatos 
nacionais voltam a se 
reunir com o governo. 
Na UFPB, a próxima 
assembleia será sexta-
-feira (3).



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.: ADILSON CERQUEIRA ALMEIDA
CPF/CNPJ: 063647438-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$150,00
Cedente: GDR FILHOS LOCACAO E SERVICOS 
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037895
Responsavel.: ADILSON CERQUEIRA ALMEIDA
CPF/CNPJ: 063647438-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$210,00
Cedente: GDR FILHOS LOCACAO E SERVICOS 
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037896
Responsavel.: ANALIGHIA NUNES BARBOSA
CPF/CNPJ: 013752178/0001-30
Titulo: DUP VEN MER INDR$285,00
Cedente: FRUTAS CANTU NORDESTE LTDA
Apresentante: BANCO CITIBANK
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 038548
Responsavel.: ANDRE GUSTAVO SOARES DO 
EGYPTO
CPF/CNPJ: 021870964-16
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 80,00
Cedente: RENTAL PROJECTA SERVICOS E 
LOCACAO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 
1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037722
Responsavel.: DISKLUZ ENGENHARIA E CONS-
TRUCOES LT
CPF/CNPJ: 013234054/0001-63
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.950,00
Cedente: VIATRADE ASSESSORIA COMERCIO 
IMPORT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 
1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036716
Responsavel.: D&M COMERCIO DE MARCAS LTDA
CPF/CNPJ: 006004638/0001-87
Titulo: DUP VEN MER INDR$500,00
Cedente: PROIMPORT BRASIL LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037296
Responsavel.: ECOBLOCO IND.E COM.DE BLO-
COS LTDA
CPF/CNPJ: 008295993/0001-88
Titulo: DUP VEN MER INDR$446,00
Cedente: FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037898
Responsavel.: EMMANUELA BEZERRA DE CAR-
VALHO
CPF/CNPJ: 072769864-89
Titulo: DUP VEN MER INDR$509,91
Cedente: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE 
REFRIGE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 
1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 038042
Responsavel.: FABIO HENRIQUE ALVES
CPF/CNPJ: 013558526/0001-33
Titulo: DUP VEN MER INDR$375,00
Cedente: REDE LITORANEA DE RADIO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 
1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037194
Responsavel.: FRANCISCO LUIZ DUARTE FILHO
CPF/CNPJ: 013792664/0001-82
Titulo: DUP VEN MER INDR$197,16
Cedente: RS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 
1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037735
Responsavel.: FUNDACAO EVANGELICA DE 
COMUNICACAO
CPF/CNPJ: 026444828/0001-22
Titulo: DUP VEN MER INDR$863,37
Cedente: GRAFICA SANTA MARTA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 
1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037210
Responsavel.: FUNDACAO EVANGELICA DE 
COMUNICACAO
CPF/CNPJ: 026444828/0001-22
Titulo: DUP VEN MER INDR$863,37
Cedente: GRAFICA SANTA MARTA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 
1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037211
Responsavel.: HOMSS SISTEMAS ELETRONI-
COS LTD
CPF/CNPJ: 013427006/0001-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$610,45
Cedente: ELETRO EXPR COM PROD ELET LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037825
Responsavel.: HOMSS SISTEMAS ELETRONI-
COS LTD
CPF/CNPJ: 013427006/0001-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.400,00
Cedente: ELSYS EQUIP ELETRONICOS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037636
Responsavel.: JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ: 918245754-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$100,00
Cedente: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SU-
BLIME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 
1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037977
Responsavel.: LAERCIO PAULINO FERNANDES
CPF/CNPJ: 568795474-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$270,00
Cedente: JUED COM ASS EQUIP ODONTO
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 038640
Responsavel.: LEANA KARLA SOUZA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 063663544-99
Titulo: DUP VEN MER INDR$472,00
Cedente: ARVALU FISIOPILATES INDUSTRIA 
E COM
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 
1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036939

Responsavel.: MARIA JOSE DE OLIVEIRA DUARTE
CPF/CNPJ: 484320161-87
Titulo: DUP PRES SER INR$293,88
Cedente: CONDOMINIO LUXOR TAMBAU HOME 
SERVIC
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 
0037 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036761
Responsavel.: MAURO DA SILVEIRA MIRANDA
CPF/CNPJ: 002440584-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$248,80
Cedente: RUTH LEAL REIS
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037817
Responsavel.: MSB COMUNICACAO VISUAL LTDA
CPF/CNPJ: 010920022/0001-23
Titulo: DUP VEN MER INDR$369,92
Cedente: DAY BRASIL S/A
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MUL-
TIPLO JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037702
Responsavel.: NADJA MARIA DE F RAMOS
CPF/CNPJ: 789365434-15
Titulo: DUP PRES SER INR$260,00
Cedente: CONDOMINIO DO EDIFICIO AEROVILLE
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 
0037 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037583
Responsavel.: NR COMERCIO DE PROD DES-
CARTAVEIS LT
CPF/CNPJ: 011784419/0001-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.575,47
Cedente: TECPON IND E COM DE PROD QUI-
MICOS L
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037700
Responsavel.: PARAIBA COM DE BRINQUEDOS 
LTDA
CPF/CNPJ: 010622323/0001-70
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.754,96
Cedente: BR FRANCHISING SA
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037142
Responsavel.: PAULO VITORINO SCHERER
CPF/CNPJ: 389136400-82
Titulo: DUP VEN MER INDR$6.829,80
Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SU
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037475
Responsavel.: RECOVIAS-REST.E CONSERV.DE 
ROD.LTDA
CPF/CNPJ: 009598970/0001-05
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.281,28
Cedente: ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 
1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036978
Responsavel.: REINALDO DE LORENZO SERPA
CPF/CNPJ: 141933374-72
Titulo: DUP PRES SER INR$200,00
Cedente: COND DO EDIF PORTO REAL
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 
0037 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037255
Responsavel.: RIVALDO JOSE SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 013324267/0001-86
Titulo: DUP VEN MER INDR$198,00
Cedente: RS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 
1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 038564
Responsavel.: RIVALDO JOSE SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 013324267/0001-86
Titulo: DUP VEN MER INDR$221,97
Cedente: RS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 
1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 038568
Responsavel.: ROSALVA MARIA DE SOUZA DE 
SENA
CPF/CNPJ: 010848091/0001-73
Titulo: DUP VEN MER INDR$925,00
Cedente: CARUARU FACTORING FOMENTO 
MERCANTIL
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037379
Responsavel.: ROSIMERE MARTINS DE LIMA
CPF/CNPJ: 519164874-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$204,95
Cedente: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE 
REFRIGE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 
1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 038566
Responsavel.: THEMISTOCLES GUIMARAES 
DE OLIV
CPF/CNPJ: 007364994/0001-74
Titulo: DUP VEN MER INDR$215,70
Cedente: BCO INDL E COML S/ABICBANCO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037864
Responsavel.: VALQUIRIA PONTES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 077803094-60
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 61,90
Cedente: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 
0037 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 038142
Responsavel.: VIEW COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 010398484/0001-22
Titulo: CED CRE BAN INDR$5.504,80
Cedente: LC MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS
Apresentante: LC MARCON ADVOGADOS AS-
SOCIADOS
Protocolo: 2012 - 037113
Responsavel.: VINICIUS M DA COSTA E SILVA
CPF/CNPJ: 012472424/0001-38
Titulo: CHEQUER$ 40,00
Cedente: JOSE IVANILDO DE SOUZA LIMA
Apresentante: JOSE IVANILDO DE SOUZA LIMA
Protocolo: 2012 - 038528

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 juridicasacima citadas a virem pagar, ou 
darem por escritoasrazoesquetem,neste1o. Oficio 
de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, nesta 
Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, apartirdesta 
data,sobpenadeseremosreferidos titulos PROTESTA-
DOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,27/07/2012
Bel. GERMANO CARVALHO 

TOSCANO DE BRITO
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE
Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 

3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ANA PAULA ALVES RAMOS CAS-
TILHO ME
CPF/CNPJ: 014824282/0001-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.471,75
Cedente: LIDERCRED FACTORING FOMENTO 
MERCANT
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036731
Responsavel.: ABC CARTUCHOS C E S DE IN-
FORMATICA
CPF/CNPJ: 004991176/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 81,00
Cedente: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDU-
OS PB L
A p r e s e n t a n t e :  B C O  S A N TA N D E R  S . A -
90400888/000142 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 038246
Responsavel.: ALEXANDRE DA SILVA VIEIRA
CPF/CNPJ: 009630702/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$423,36
Cedente: FERREIRA ATACADO DISTRIBUIDOR 
LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 038316
Responsavel.: BRENO CAVALCANTE VENANCIO
CPF/CNPJ: 629258572-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$250,00
Cedente: SERVNAUTICA JACARE LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 038203
Responsavel.: CASABLANCA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 007715999/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.655,50
Cedente: RANDA IND E COM DE PORTAS E CO
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 038234
Responsavel.: CASABLANCA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 007715999/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.178,51
Cedente: IMAB INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Apresentante: BANCO CITIBANK-33.479.023/0001-80 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037696
Responsavel.: CONSTRUTORA JP LTDA
CPF/CNPJ: 010451571/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.210,00
Cedente: CIA INDUSTRIAL DE CERAMICA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 038129
Responsavel.: EULAJOSE LORDAO ROCHA
CPF/CNPJ: 007761080/0001-47
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.068,33
Cedente: ARAUJO & PAIVA COMERCIO E DISTRIBUI
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 038095
Responsavel.: EDMUNDO VASCONSELOS DE 
CARVALHO
CPF/CNPJ: 040018774-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$150,00
Cedente: M. V. DE SOUZA - SHORTHORN SAU-
DE AN
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037416
Responsavel.: FABIO ABRANTES DE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 047714444-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$327,00
Cedente: L F NOGUEIRA DE ALMEIDA E CIA LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037193
Responsavel.: FABIO ANGELO DE ALBUQUER-
QUE ME
CPF/CNPJ: 006877368/0001-19
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.115,61
Cedente: ROTHENBERGER DO BRASIL LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036576
Responsavel.: HAVA BRASIL ADM.DE HOTEIS E 
COND.LT
CPF/CNPJ: 013832338/0001-51
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.300,00
Cedente: BANDEIRANTES PROPAGANDA PO-
TIGUAR LT
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 038100
Responsavel.: ITALO ANDRE DE SOUZA MINA
CPF/CNPJ: 552451704-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$220,00
Cedente: ODESIO DE SOUZA MEDEIROS
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037421
Responsavel.: JOSE CARLOS LEITE FILHO
CPF/CNPJ: 007748934-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$124,00
Cedente: BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037980
Responsavel.: JOSIFLANCIO PINTO DA SILVA
CPF/CNPJ: 495994614-87
Titulo: CHEQUER$5.000,00
Cedente: PAULO ADRIANO ANDRADE DOS 
SANTOS
Apresentante: PAULO ADRIANO ANDRADE DOS 
SANTOS
Protocolo: 2012 - 036582
Responsavel.: LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA 
PEREIRA
CPF/CNPJ: 003080630/0001-01
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 50,00
Cedente: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDU-
OS PB L
A p r e s e n t a n t e :  B C O  S A N TA N D E R  S . A -
90400888/000142 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 038245
Responsavel.: MINASPAR RN DISTRIBUIDORA 

LTDA
CPF/CNPJ: 014702555/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$850,00
Cedente: A D N VENTILACAO COMERCIO LTDA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15. 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 038156
Responsavel.: MARCOS ANTONIO DA NOBREGA 
JUNIOR
CPF/CNPJ: 753326984-53
Titulo: DUP PRES SER IN  R$130,00
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL CANOAS II
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15. 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037248
Responsavel.: MARIA REJANE M DE AQUINO
CPF/CNPJ: 308813234-20
Titulo: DUP PRES SER IN  R$130,00
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL CANOAS II
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15. 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037254
Responsavel.: MARIA DE FATIMA DA SILVA
CPF/CNPJ: 035295774-30
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$234,04
Cedente: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 
MAIA L
Apresentante: ADMINISTRADORA DE CONSOR-
CIOS MAIA L
Protocolo: 2012 - 036854
Responsavel.: MORADA INCORP  LTDA
CPF/CNPJ: 002955787/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$943,28
Cedente: PROJECTA MAT DE CONSTRU O LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 038218
Responsavel.: MORADA INCORP  LTDA
CPF/CNPJ: 002955787/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$542,63
Cedente: PROJECTA MAT DE CONSTRU O LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 038209
Responsavel.: MORADA INCORP  LTDA
CPF/CNPJ: 002955787/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$919,04
Cedente: PROJECTA MAT DE CONSTRU O LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 038217
Responsavel.: MANAIRA HORTIFRUTI LTDA
CPF/CNPJ: 014470344/0001-79
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$186,05
Cedente: MOCO AGROPECUARIA LTDA
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036900
Responsavel.: ORLANDO GILBERTO CORREIA 
DE LIMA
CPF/CNPJ: 162483254-72
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$367,63
Cedente: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 
MAIA L
Apresentante: ADMINISTRADORA DE CONSOR-
CIOS MAIA L
Protocolo: 2012 - 036870
Responsavel.: ORLANDO JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ: 288469074-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$264,99
Cedente: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE 
REFRIGE
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037741
Responsavel.: PAULO JAIR MONTEIRO RAMOS
CPF/CNPJ: 011853971/0001-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$163,98
Cedente: BANCO VIPAL S A
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036908
Responsavel.: R & K REPAROS E REFORMAS 
LTDAM
CPF/CNPJ: 014120381/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$311,00
Cedente: RESOLVE FRANCHISING LIMITADA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036776
Responsavel.: ROCHA COMERCIO DE HORTI-
FRUTIGRANJEI
CPF/CNPJ: 007715193/0001-06
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$180,93
Cedente: MOCO AGROPECUARIA LTDA
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036898
Responsavel.: ROMULO GOMES DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 013652903/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$794,31
Cedente: TRAMONTINA NORDESTE S/A
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036684
Responsavel.: ROSANGELA QUEIROGA FERREIRA
CPF/CNPJ: 006206602/0001-86
Titulo: DUP VEN MER IND  R$154,00
Cedente: ECO INFORMATICA COMERCIO E 
SERVICOS
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037984
Responsavel.: SERGIO DE SANTANA BEZERRA
CPF/CNPJ: 026560307-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$208,00
Cedente: VIP LINE COMPUTER LTDA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15. 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037709
Responsavel.: WALLACE BELMONT BEZERRA 
DO VAL
CPF/CNPJ: 652079984-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$237,00
Cedente: TRATOMASTER TRAT PEC SERV LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037277

Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 
de Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas 
Fisicas e Juridicas acima citadas a virem pagar os 
titulos supra, no prazo de tres dias uteis, ou darem, 
por escrito, as razoes por que nao o fazem, dirigindo-
-se, para tanto,ao 2o Tabelionato de Protesto, a 
Praca 1817, 40 - Centro - Joao Pessoa-PB, sob 
pena de serem os referidos titulos PROTESTADOS, 
na forma da LEI.

Joao Pessoa,  27/07/2012
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

O P O R T U N I D A D E
Vendo área com 170m2 com uma casa e três kitnets. Terreno de esquina 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2012
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS  
Nº  022/2012,  do tipo menor preço por item, para a aquisição de instrumentos musicais, cuja abertura 
será no dia 13.08.2012 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho 
Diniz,  26, Centro - Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, 
no horário das 07:00 às 13:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB,  26 de  Julho de 2012.
JOSE ELIAS DE LUCENA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de um veiculo  zero Km, de acordo com o Processo Admi-
nistrativo nº 057/2012 e Tomada de Preços  nº  021/2012. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA - CNPJ Nº 

10.754.828/0001-99
OBJETO: Aquisição de um veículo zero km, destinado a Secretaria de Saúde, conforme edital.   
VALOR GLOBAL: R$ 23.560,00 (vinte e três mil, quinhentos e sessenta reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2012.

Ibiara - PB,  26  de  Julho de 2012
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

EXTRATO DE CONTRATO
26/07/2012
PROCESSO Nº 022/2012
PR EGÃO PRESENCIAL Nº 010/2012  
INSTRUMENTO:  Con t ra to  pa ra  AQUIS ICAO DE C IL INDROS DE OXIGENIO 

HOSPITALAR,DESTINADOS AO ASSISTENCIALISMO AO POVO CARENTE DESTE MUNICIPIO.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA e,
                    EDIVAN BORGES DE SOUSA ME.
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR,DESTINADOS 

AO ASSISTENCIALISMO AO POVO CARENTE DESTE MUNICIPIO, subordinados a COORDENACAO 
DE ATENCAO BASICA.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 15.870,00 (Quinze 
Mil, Oitocentos e Setenta Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.30 - mater 
ial de Consumo.. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2012
SIGNATÁRIOS:

JOISE KELMY ALENCAR ROLIM          - Pelo Fundo Municipal de Saúde de Uiraúna.
EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME.     - Pela Contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 022/2012, referente a Licitação 

(tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2012 de 09 de julho de 2012, com 
abertura para 24 de julho de 2012, às 1530 horas, na sala de reunião do Fundo Municipal de Saúde de 
Uiraúna,  e considerando que foram observados todos os prazos recursais (ou vez que foi expressamente 
consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica convocado a(s) Empresas: EDIVAN 
BORGES DE SOUSA ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 03.936.626/0001-00, e INSC. EST. nº. 16.129.073-
6, estabelecida à Rua Manoel Pedro,466 - Centro, Catolé do Rocha, Estado da Paraíba , cujo valor da 
proposta é de R$ 15.870,00(Quinze Mil, Oitocentos e Setenta Reais );para tomar conhecimento da nota 
do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as 
penalidades da Lei.

Uiraúna PB 26 de julho de 2012
JOISE KELMY ALENCAR ROLIM

Presidente do FMS

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGAO PRESENCIAL N º 011/2012
O Pregoeiro Oficial do Municipio de Pitimbu-Pb, torna público aos interessados que a reunião que 

ocorreria no dia 27/07/2012 as 10:00hs, ocorrerá no dia 14/08/2012 as 10:00hs, na sala da COPELI. Motivo: 
Interesse Público. Maiores informações na sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu-Pb, localizado na 
Rua Padre Jose Joao, nº 31 - Centro - Pitimbu-Pb, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00hs.

Pitimbu, 26 de Julho de 2012
Eduardo Henrique Marinho Alves

Pregoeiro Oficial

ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE ABELHA DE PRINCESA ISABEL - CNPJ Nº 10.562.249/0001-44, 
torna público que requereu à Licença Simplificada - Construção de uma Unidade de Extração de Mel - 
AC: 52,25m², situado no Sítio dos Jerônimos, KM 10, da PB 426, no Município de Princesa Isabel - PB. 
Processo: 2012-004252/TEC/LS-0044.

CLAUDIO SUELDO RODRIGUES - CPF Nº 676.840.844-53, torna público que requereu à Licença de 
Operação - Conclusão de um Prédio Multifamiliar AC-376,09, situado a Rua Martinho Lutero S/N - Jar-
dim Veneza - João Pessoa - PB. Processo: 2012-003746/TEC/LO-3236. (Republicado por Incorreção).

MICHELINE GALDINO DA SILVA BARBOSA - CPF Nº 030.599.324-09, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - Propagan-
da Volante Eleitoral 2012 - CELTA - Placa: MNU-1471-PB - Percurso: Capim e Região - PB. Processo: 
2012-004268/TEC/AA-0446.

ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A - CNPJ/CPF Nº 23.314.594/0027-40, torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 1902/2012 em 
João Pessoa, 17 de julho de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Transporte de Cargas Perigosas 
(gasolina, óleo e biodiesel), veículos placas DTC-8974, MYM-3995, MZM-5207, MYN-4105, NNK-6848 e 
MYW-1418, - Em Todo Estado da Paraíba Município: - UF: PB. Processo: 2012-003023/TEC/AA-0240.

WILSON MEDEIROS DA SILVA - CPF Nº 138.232.804-49, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização da Licença Prévia - Edificação 
Multifamiliar com 08 Unidades Habitacionais AC-417,90m², Alto do Céu - João Pessoa - PB. Processo: 
2012-004250/TEC/LP- 0956.

JOSÉ RODRIGUES DUTRA - CPF Nº 110.230.234-15, torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - Publicidade Volante Eleitoral 
2012 - GM D-Placa:DYN-6666-PB - Percurso: Em Todo Estado da Paraíba. Processo: 2012-004213/
TEC/AA-0429.

DIAMETRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF Nº 07.140.555/0001-88, torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1959/2012 em 
João Pessoa, 19 de julho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Construção de uma edificação 
multifamiliar com instalação de fossa e sumidouro (4 unidades), na Rua Jequitiba Rosa, QD. 86 LT. 335 
Paratibe - Valentina Município: João Pessoa - UF: PB. Processo: 2012-002324/TEC/LO-0755.

ANTÔNIO MEDEIROS SOBRAL NETO - CNPJ/CPF Nº 059.842.474-10, torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1637/2012 em 
João Pessoa, 26 de junho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Construção de uma edificação 
multifamiliar com instalação de fossa e sumidouro (4 unidades), na Rua Orlando do Rego Luna S/N, LT 
165, QD 074 - Muçumagro Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-001820/TEC/LO-0676.

 DAYSE CAETANO RAMALHO - CPF Nº 065.648.414-42, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - Publicidade Volante 
Eleitoral, FOR COURIER Placa HVT-0258-PB, local da atividade Bayeux e Região - PB. Processo: 
2012-004247/TEC/AA-0438.

FRANCENILDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF Nº 726.861.704-68, torna público que requereu à SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - Publicidade 
Volante Eleitoral 2012 - VW-KOMBI/Placas:MMU-5107/PB=(Potência:778-WATTS) - local da atividade: 
Guarabira e Região - PB. Processo: 2012-004135/TEC/AA-0393.

“EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA COOPERATI-
VA DOS TRABALHADORES EM MINERAÇÃO LTDA” CTRAMIL   

Os membros da Comissão Organizadora para Constituição da COOPERATIVA DOS TRABALHA-
DORES EM MINERAÇÃO LTDA – CTRAMIL, convocam esta Assembléia Geral de Constituição, a 
ser realizada no Sítio Serrota – Zona Rural do Município  de Passagem, Estado da Paraíba, Cep: 
58.734-000, no dia 29 de julho de 2012, às 10:00 horas, onde quinze pessoas presentes, deliberas 
sobre a Ordem do Dia.

Passagem/PB, 25 de julho de 2012
Gutemberg Douglas Barros Clementino                                       Leônidas Ferreira Mendes
                        Membro                                                                                  Membro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAU

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO n. º 002/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAU, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Tomada de 
Preço do tipo menor preço em reunião que ocorrerá na CPL localizado no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de JACARAU, no dia 13 de agosto de 2012 as 11:00 horas. Objetivo: Execução de Obra 
Civil Pública de Construção de 01 Posto de Saúde em Jacaraú-PB. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei 123/2006 e demais normas inerentes. Maiores 
informações: na CPL localizado na Rua  Augusto Luna, nº 45 - Centro - Jacaraú,  Fone: 083-(083) 
3295-1880 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

JACARAU, 26 de Julho de 2012.
Flávia de Lourdes da Silva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2012
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2012, que objetiva: Contratação de pessoa 
jurídica do ramo para fornecimento dos itens que compõe o Projeto de Criação de Galinha Caipira.; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Cajazeiras - PB, 26 de Julho de 2012
CARLOS RAFAEL MEDEIROS DE SOUZA - Prefeito Municipal de Cajazeiras

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00029/2012.
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica do ramo para fornecimento dos itens que compõe o 

Projeto de Criação de Galinha Caipira..
ABERTURA: 26/07/2012 as 09:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 26/07/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
Comissão Permanente de Licitações

Extrato de Edital  
A Prefeitura de Cabaceiras, através de sua Comissão de Licitações, torna público a todos, que 

fará realizar às 15h00 do dia 13/08/2012, na sala das licitações, situado no Telecentro Comunitário, 
próximo a sede da Prefeitura, licitação publica nº 29/2012, modalidade Tomada de Preços nº 08, 
tendo por finalidade a seleção e contratação de empresa para execução dos serviços de reforma 
no prédio existente para acesso a ampliação do Polo de Apoio Presencial da Universidade Aberta 
do Brasil - UAB, cujo orçamento total é de R$ 42.366,91. O Edital encontra-se disponível no referido 
endereço.Demais informações podem ser conseguidas através do telefone: 3356 / 1117. Cabaceiras, 
26 de julho de 2012. Marcos Vinicius A. Cavalcante - Presidente - CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N°  110/2012
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, sediada na Rua Juarez Távora, 93, Centro, Santa Rita-PB, 

torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço por 
item, às 08:30 horas do dia 08 de agosto de 2012, para contratação de empresa especializada para 
registro de preços consignado em ata, para eventual fornecimento de lanches prontos, destinados 
ao serviço socioeducativo para os jovens adolescentes, vinculados ao Programa PROJOVEM ADO-
LESCENTE no município. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93, 10.520/02 e Lei Complementar 
123/06. Edital, anexos e outras informações no endereço acima citado, das 08:00 às 12:00 horas. 

Santa Rita-PB, 26 de Julho de 2012
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N°  110/2012
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, sediada na Rua Juarez Távora, 93, Centro, Santa Rita-PB, 

torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço por 
item, às 08:30 horas do dia 08 de agosto de 2012, para contratação de empresa especializada para 
registro de preços consignado em ata, para eventual fornecimento de lanches prontos, destinados 
ao serviço socioeducativo para os jovens adolescentes, vinculados ao Programa PROJOVEM ADO-
LESCENTE no município. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93, 10.520/02 e Lei Complementar 
123/06. Edital, anexos e outras informações no endereço acima citado, das 08:00 às 12:00 horas. 

Santa Rita-PB, 26 de Julho de 2012
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N°  112/2012
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, sediada na Rua Juarez Távora, 93, Centro, Santa Rita-PB, 

torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço por 
item, às 08:30 horas do dia 08 de agosto de 2012, para contratação de empresa especializada para 
registro de preços consignado em ata, para eventual fornecimento de lanches prontos, destinados 
ao serviço socioeducativo para os jovens adolescentes, vinculados ao Programa PROJOVEM ADO-
LESCENTE no município. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93, 10.520/02 e Lei Complementar 
123/06. Edital, anexos e outras informações no endereço acima citado, das 08:00 às 12:00 horas. 

Santa Rita-PB, 26 de Julho de 2012
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviços na manutenção dos equipamentos de informática, programa-

ção em LINUX e WINDOWS e instalação de rede. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00001/2012. DOTAÇÃO: Orçamento de 2012 - Recursos Próprios do Município de Araruna: 02.020 
- Secretaria de Planejamento, Administração, Finanças e Receita Municipal : 04.122.0002.2006 
- ELEMENTOS DE DESPESAS: 33903699 /33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA FÍSICA/OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA VIGÊNCIA: 5 (cinco) 
meses PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00075/2012 - 26.07.12 
- RAFAEL FERTONANI LINS 379392900860 - R$ 7.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2012
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente à Tomada de Preços nº 00001/2012, que objetiva: 
Prestação de serviços na manutenção dos equipamentos de informática, programação em LINUX 
e WINDOWS e instalação de rede; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e AD-
JUDICO o seu objeto a: RAFAEL FERTONANI LINS 379392900860 - R$ 7.500,00. Fica desde já 
convocado o Licitante Mencionado para num prazo de 05(cinco) dias, comparecer no Gabinete da 
Prefeita, para assinatura do Contrato.

Araruna - PB, 25 de Julho de 2012
WILMA TARGINO MARANHÃO 

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2012
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2012, que objetiva: Locação de veículos 
de passeio, ano/mod a partir de 2000, com motorista e combustível - Araruna/PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXANDRE SEVERIANO AMORIM - R$ 
10.400,00; EDGAR PEREIRA DOS SANTOS - R$ 6.400,00; EDINALDO GOMES DE FREITAS - 
R$ 5.600,00; FÁBIO DA COSTA SOUSA - R$ 12.800,00; FRANCISCA FELIPE DE SOUZA - R$ 
10.000,00; GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA - R$ 20.000,00; JEELSON FERREIRA DA CRUZ 
- R$ 11.200,00; JOÃO EVANGELISTA DE PONTES - R$ 7.200,00; LUCAS ARAUJO DE LIMA - R$ 
8.000,00; MARTINIANO DE PONTES PEREIRA - R$ 18.000,00.

Araruna - PB, 26 de Julho de 2012
WILMA TARGINO MARANHÃO

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DA CAPITAL
JUÍZO DE DIREITO DA 16ª VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
A Dra. Ana Amélia Andrade Alecrim Câmara, MM. Juíza de Direito Auxiliar da 16ª Vara Cível 

desta Capital, em virtude de Lei, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou 
dele tiverem conhecimento que, perante este Juízo e Cartório da 16ª Vara Cível, se processam os 
termos de uma Ação de Execução, proc. n° 2002007735230-6 promovida por SND DISTRIBUIÇÃO 
DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA contra o L DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA LTDA. 
E é o presente, para CITAR a executada o L DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 
07.403.119/0001-54, atualmente em lugar incerto e não sabido para, no prazo de TRÊS DIAS, pagar 
a dívida de R$ 23.403,89 (VINTE E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA E 
NOVE CENTAVOS), sob pena de penhora e caso haja o pagamento no prazo mencionado, os ho-
norários serão devidos apenas pela metade. Decorrido o prazo sem pagamento, penhorem-se bens, 
intimando-se as executadas. “Expeça-se edital de citação com prazo de 30 dias. “Fábio Leandro de 
Alencar Cunha. Juiz de Direito. E para que chegue ao conhecimento do interessado e não possa, 
no futuro, alegar ignorância, expedi o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. 
Dado e passado nesta Cidade de João Pessoa, Capital do estado da Paraíba, aos 17 dias no mês 
de maio de 2012. Eu, Elisabete Paiva de Sousa Muribeca, Técnica Judiciária, o digitei e subscrevi. 
Ana Amélia Andrade de Alecrim Andrade Juíza de Direito Auxiliar.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MAMANGUAPE – PARAIBA

SERVIÇO NOTARIAL e REGISTRAL DO 1° OFÍCIO
Rua Presidente João Pessoa, 27, Centro

Tel. (83)3292-2280 – CEP 58.280.000
A Oficiala titular do Registro Geral de Imóveis e anexos desta Comarca de Mamanguape, Estado 

da Paraíba, em virtude da Lei. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhe-
cimento tiverem que nos termos dos Arts. 18 e 19 da Lei n° 6.766 de 09 de dezembro de 1979, os 
proprietários ANTONIO LOPES DE SOUZA, brasileiro, casado com Maria Avany da Silveira Lopes, 
inscrito no CPF sob n° 132.236.074-04, residente na cidade de João Pessoa/PB, à Rua Otacílio 
de Albuquerque, 218, Expedicionários; MARIA BERNADETE DE SOUZA, brasileira, separada 
judicialmente, comerciante, portadora do RG n° 193664 SSP-PB, CPF 299.190.964-15, residente e 
domiciliada à Rua José Cavalcanti Chaves, 270, Bairro Expedicionários, João Pessoa-PB; e MARIA 
DAS GRAÇAS DE SOUZA SOARES, brasileira, casada com Gabriel do Nascimento Soares, RG n° 
388.974-SSP-PB, inscrita no CPF sob n° 300.237.504-72, residente à Rua Antonio Batista de Araújo, 
n° 150, Bessa, na cidade de João Pessoa-PB, requereram o registro do LOTEAMENTO denominado 
“LOTEAMENTO MORADA NOBRE”, situado no perímetro urbano da cidade de Itapororoca, desta 
Comarca, medindo 21,4218ha (vinte e um hectares, quarenta e dois ares e dezoito centiares), 
com os seguintes limites e confrontações- NORTE: Com terras de Maria das Dores Ferreira, Elias 
Soares de Oliveira, Aquino Leonel da Silva, Sebastião Ferreira da Silva, Francisco Dionísio da Silva; 
SUL -Com terras de: Luis Targino Muniz e terras dos herdeiros de José Lopes de Souza (Antonio 
Lopes de Souza, Maria Bernadete de Souza e Maria das Graças Souza Soares); LESTE - Com 
terras de Anselmo de Souza Brito; OESTE - Com terras de José Joaquim de Oliveira, composto de 
24 quadras divididas em 496 lotes para fins de habitação unifamiliar, comércio e serviços locais, 
sendo 109.589,88 metros quadrados de área de lotes; 59.004,12 metros quadrados de área de 
vias; 9.214,00 metros quadrados de equipamentos comunitários; 36.410,00 metros quadrados de 
área verde, conforme planta, Memorial Descritivo e Alvará devidamente aprovados pela Prefeitura 
Municipal da Cidade de Itapororoca/PB, em 13 de junho de 2012, como também autorização para 
uso alternativo do solo n° 48/2011 – SUDEMA/DIFLOR, e Licença de Instalação de n°1087/2012, 
apresentados; que a documentação a tal pedido encontra-se arquivada neste Cartório situado à Rua 
Presidente João Pessoa, n° 27 – Bairro Centro, cidade de Mamanguape/PB, CEP 58.280-000, no 
horário das 8:00 horas às 17:00 horas à inteira disposição dos interessados. E para que ninguém 
alegue ignorância expediu-se o presente Edital que será publicado por 03(três) dias consecutivos 
no Diário oficial do Estado. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da ultima 
publicação e não havendo impugnação de terceiros, será feito o registro. Mamanguape/PB, 06 de 
junho de 2012. Eu Teresa Ramos Lins, Oficiala Titular do Registro Geral de Imóveis desta Comarca 
de Mamanguape/PB, Estado da Paraiba, digitei, subscrevo e assino.

Teresa Ramos Lins
A Oficiala

UNIUOL Gestão de Empreendimentos Educacionais e Participações S.A.
CNPJ nº 04.726.062/0001-36 - NIRE nº 253.0000953-5

EXTRAVIO DE LIVROS SOCIETÁRIOS
Vimos comunicar o extravio dos seguintes Livros Societários: Registro de Ações Nominativas, 

Transferência de Ações Nominativas, Atas das Assembleias Gerais, Presença dos Acionistas, 
Atas das Reuniões de Diretoria. Declaramos que não foram lavrados Livros de Atas e Pareceres 
do Conselho Fiscal e de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, em razão da não 
instalação destes órgãos. 

João Pessoa (PB), 25 de julho de 2012.
LUCIANA ARAUJO SILVA

Diretor Presidente

João Pessoa > Paraíba > SEXTA-FEIRA, 27 de julho de 2012Publicidade
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CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 178/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 21/08/2012 às 09:00 horas para:

Contratação de empresa para serviços de assinatura de jornais e revistas, destinado a Secretaria 
de Estado da Comunicação Institucional - SECOM, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-01047-3
João pessoa, 26 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação
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DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 182/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 16/08/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção 
preventiva e corretiva de veiculos com fornecimento de peças, destinado a Casa Militar do Gover-
nador - CMG, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-01022-4
João pessoa, 26 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº193/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidia-
riamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial 
na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria 
- Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 14/08/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de cadeira de rodas, cadeira de banho e carrinho juvenil 
destinado a Policia Militar do Estado da Paraiba - PMPB, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-00931-2
João pessoa, 26 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 198/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 16/08/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de material médico, destinado ao Instituto de Assistência a Saúde do Servidor - IASS, 
conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-01034-9
João pessoa, 26 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 199/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 20/08/2012 às 14:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de água mineral, destinado ao Hospital Regional de Emergência 
e Trauma de Campina Grande - HRETCG conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-01029-1
João pessoa, 26 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 205/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 20/08/2012 às 09:00 horas para:

Contratação de empresa especializada para digitalização documental do arquivo financeiro, 
licitação e jurídico, destinado a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e 
da Ciência e tecnologia - SEMARH, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-01042-2
João pessoa, 26 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 213/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 13/08/2012 às 14:30 horas para:

Registro de preços para aquisição de gases medicinais, destinado ao Hospital da Policia Militar 
General Edson Ramalho - HPMGER, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-01063-8
João pessoa, 26 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 215/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 21/08/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, destinado ao Hospital 
Regional de Emergência e Trauma de Campina Grande - HRETCG conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-01025-8
João pessoa, 26 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº216/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 28/08/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de arreios,  destinado a Policia Militar do Estado da Paraiba 
- PMPB, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-00923-2
João pessoa, 26 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 217/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 14/08/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de medicamentos excepcionais, destinado a Secretaria de 
Estado da Saúde - SES/CEDMEX, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-00976-9
João pessoa, 26 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 221/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 10/08/2012 às 14:00 horas para:

Aquisição de torre para radio comunicação, auto-sustentável, com 30 (trinta) metros de altura, 
destinado a Policia Militar do Estado da Paraiba - PMPB, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-01035-7
 João pessoa, 26 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 227/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 15/08/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de medalhas militares, destinado a Policia Militar do Estado da Paraiba - PMPB, 
conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-01033-1
João pessoa, 26 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 239/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 20/08/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de polpa de fruta, destinado a Policia Militar do Estado da Paraiba - PMPB, conforme 
anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-01050-5
João pessoa, 26 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 231/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 23/08/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de material de expediente, destinado ao Complexo de Saúde de Picuí/SES, conforme 
anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-01051-3
João pessoa, 26 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > SEXTA-FEIRA, 27 de julho de 2012

JARDEL CABRAL FAGUNDES - CPF Nº 395.408.474-00, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 - FORD-ESCORT-Placa:MMN-5720-PB - Percurso João Pessoa - PB. 
Processo: 2012-004272/TEC/AA-0449.

WARWICK RAMALHO DE FARIAS LEITE - CPF Nº 288.272.604-04, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para a Licença 
prévia sob Protocolo: 2012-04091/TEC/LP-0842 para um Escritório Técnico para Serviço de 
Engenharia Civil - AC: 748,00m², situado a Rua Francisco Severino de Vasconcelos Lotes 33 W 
Quadra 11 - Cabedelo - PB.

JOSÉ BEZERRA DE MENEZES FILHO - CPF Nº 040.122.594-15, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - Propa-
ganda Volante Eleitoral 2012 - Caminhão IVECOFIAT-Placa:HVY-8012-PB - Percurso: São Miguel 
de Taipu e Região - PB. Processo: 2012-004262/TEC/AA-0445.

JACINTO SOARES DA SILVA - CNPJ/CPF Nº 141.079.964-68, torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2080/2012 
em João Pessoa, 24 de julho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Multifamiliar 
C/07 Unidades Habitacionais, Dotado de Sistema de Esgotamento Sanitário (Fossa Séptica e Sumi-
douro), na Rua Antônio Juvino de Lima S/N, QD 039, LT 293 - Bessa Município: João Pessoa - UF: 
PB. Processo: 2012-002675/TEC/LO-0803.

JOSÉ RONAIBE FERREIRA - CNPJ/CPF Nº 468.259.754-04, torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 1889/2012 em João 
Pessoa, 17 de julho de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Habitação Multifamiliar com 
seus respectivos sistemas de tratamento de esgoto, na Avenida Ricardo L. Cavalcante - LT 06 QD. 
70 - Jardim Alto da Boa Vista Município: BAYEUX - UF: PB. Processo: 2012-003358/TEC/LP-0884.

A Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP - CNPJ Nº 09.111.618/0001-01, torna pú-
blico que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº. 2099/2012 em João Pessoa, 24 de julho de 2012 - Prazo: 1460 dias. Para a atividade 
de: Conjunto Residencial Popular Unifamiliar com 30 (trinta) unidades habitacionais. Na (o) - SEDE 
DO MUNICÍPIO: POMBAL - UF: PB. Processo: 2012-003282/TEC/LO - 3104.

A Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP - CNPJ Nº 09.111.618/0001-01, torna pú-
blico que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº. 2098/2012 em João Pessoa, 24 de julho de 2012 - Prazo: 1460 dias. Para a atividade 
de: Conjunto Residencial Popular Unifamiliar com 30 (trinta) unidades habitacionais. Na (o) - SEDE 
DO MUNICÍPIO: NAZAREZINHO - UF: PB. Processo: 2012-003486/TEC/LO - 3151.

A Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP - CNPJ Nº 09.111.618/0001-01, torna pú-
blico que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº. 2097/2012 em João Pessoa, 24 de julho de 2012 - Prazo: 1460 dias. Para a atividade 
de: Conjunto Residencial Popular Unifamiliar com 30 (trinta) unidades habitacionais. Na (o) - SEDE 
DO MUNICÍPIO: MARIZOPOLIS - UF: PB. Processo: 2012-003489/TEC/LO - 3152.

A Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP - CNPJ Nº 09.111.618/0001-01, torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº. 2101/2012 em João Pessoa, 24 de julho de 2012 - Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: 
Conjunto Residencial Popular Unifamiliar com 80 (oitenta) unidades habitacionais. Na (o) - SEDE 
DO MUNICÍPIO: GUARABIRA - UF: PB. Processo: 2012-003448/TEC/LO - 3139.

A Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP - CNPJ Nº 09.111.618/0001-01, torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº. 2102/2012 em João Pessoa, 24 de julho de 2012 - Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: 
Conjunto Residencial Popular Unifamiliar com 40 (quarenta) unidades habitacionais. Na (o) - SEDE 
DO MUNICÍPIO: BELÉM - UF: PB. Processo: 2012-003283/TEC/LO - 3105.

A Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP - CNPJ Nº 09.111.618/0001-01, torna pú-
blico que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº. 2100/2012 em João Pessoa, 24 de julho de 2012 - Prazo: 1460 dias. Para a atividade 
de: Conjunto Residencial Popular Unifamiliar com 30 (trinta) unidades habitacionais. Na (o) - SEDE 
DO MUNICÍPIO: MATINHAS - UF: PB. Processo: 2012-003491/TEC/LO - 3153.

JOSÉ DE AZEVEDO LIMA - CPF N° 078.379.174-72, torna público que requereu  a SEMAM - Secre-
taria de Meio Ambiente Licença Prévia e de Instalação, para Construção de um Prédio Multifamiliar, 
situado a Rua Eduardo Félix do Nascimento, Valentina Figueiredo - João Pessoa/PB.

JOSÉ DE AZEVEDO LIMA - CPF N° 078.379.174-72, torna público que requereu  a SEMAM - Se-
cretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia , para Construção de um Prédio Multifamiliar, situado 
a Rua Manoel Anisio do Nascimento, QD - 69 - LT - 47 - Gramame -João Pessoa/PB, Valentina 
Figueiredo - João Pessoa/PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO ´- CNPJ/CPF N° 01.612.637/0001-
00 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu 
a Licença de Instalação  N° 1833/2012, em João Pessoa, 12 de julho de 2012 - Prazo:  180 dias 
para Restaurante com sistema de tratamento dotado de tanque séptico  e filtro anaeróbio, na Rua 
Joaquim Santana S/N Centro, Municpípio: Riacho de Santo Antonio - UF:PB. Processo: 2011-
002598/TEC/LI-0624.

LOGAN REMOVEDORA DE RESIDUOS DE OLEO LTDA - CNPJ/CPF N° 11.322.624/0002-22 torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença de 
Operação n° 1881/2012,  em João Pessoa, 16 de julho de 2012 - Prazo: 730 dias para a  atividade 
de: Escritório de Representação Comercial, na Rua Maura Viana de Medeiros n° 156 SL D, Centro, 
Municipío: Cabedelo - UF:PB. Processo: 2012-003182/TEC/LO-3078.

JOSÉ CÍCERO TENORIO CAVALCANTE DE MELO - CPF Nº 471.954.444-49, torna público que re-
quereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental 
- Publicidade Volante Eleitoral, FORD F1000 placa MNQ-6420/PB, na Grande João Pessoa, situado 
a Rua Almeida Barreto, 376 Centro - João Pessoa - PB. Processo: 2012-004260/TEC/AA-0444.

NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS - CNPJ/CPF Nº 02.744.586/0001-24, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 1801/2012 em João Pessoa, 10 de julho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Consul-
tório Médico Oftalmológico, na Rua Duque de Caxias Nº 531 1º Andar Centro - Município: JOÃO 
PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-002175/TEC/LO-2723.

SEVERINA ZEZITA SOUZA DE MATOS - CPF Nº 365.082.844-87, torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - Propaganda 
Volante Eleitoral. FIAT/PALIO Placa MNU-0181/PB - Em todo Município de João Pessoa - PB. 
Processo: 2012-004077/TEC/AA-0368.

CONSTAN CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ Nº 11.122.372/0001-07, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Instalação - Edificação Multifamiliar com 40 unidades Habitacionais AC-2.631.78 , situado a Rua 
João Batista Carvalho Moura QD 08, LT 355 - Jardim Cidade Universitária - João Pessoa - PB. 
Processo: 2012-004292/TEC/LI-1564.

JH CARNEIRO CONST. E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ Nº 13.655.818/0001-94, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia 
- Edificação Multifamiliar com 12 Unidades Habitacionais AC-708m², situado a Rua Laura Ribeiro de 
Araújo - Bairro Gramame, QD 235, LT 239 - João Pessoa - PB. Processo: 2012-004237/TEC/LP-0955.

RPA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 13.418.417/0001-10, torna público que requereu à SUDE-
MA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação - Edificação 
Multifamiliar com 02 Unidades Habitacionais AC-171,35m², situado a Rua Luiz Raimundo da Silva, 
QD 100, LT 230 - Loteamento Luciano Wanderley - Geisel - João Pessoa - PB. Processo: 2012-
003790/TEC/LO-3252.

ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - CNPJ/CPF Nº 02.517.553/0001-41, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2051/2012 em João Pessoa, 23 de julho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Desen-
tupidora e limpeza de fossa, no Lote 11, Quadra M, Nº 110 - Loteamento Morada Nova Município: 
CABEDELO - UF: PB. Processo: 2012-000773/TEC/LO-2389.

PAULO FILHO RODRIGUES - CNPJ/CPF Nº 033.692.734-70, torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1961/2012 em 
João Pessoa, 19 de julho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Conclusão e Construção 
de Três Edificações Multifamiliares, com uma área de 184, 40m², na Rua Conde D’Eu QD. 3-A, 
LT 38 - Planalto Tibiri II Município: SANTA RITA - UF: PB. Processo: 2012-003077/TEC/LO-3035.
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O Procon de João Pessoa 
aplicou multas que totalizam 
mais de R$ 1,3 milhão contra 
as operadoras de telefonia 
móvel Claro, TIM e Vivo por 
propaganda enganosa de pla-
nos que prometiam ligações 
ilimitadas. O órgão também 
determinou que as empresas 
realizem contrapropaganda 
informando as reais condições 
de suas promoções. Foram 
aplicadas multas de R$ 500 mil 
para a TIM, R$ 500 mil para a 
Claro e R$ 350 mil a Vivo.

As empresas tinham 
sido autuadas em maio deste 
ano e apresentaram defesa, 
mas o órgão não acatou, pois 
foram verificadas cláusulas 
abusivas nos contratos. Para a 
definição do valor das multas, 
o órgão considerou o número 
de usuários de cada empresa, 
extensão do dano, potencial 
econômico e gravidade da in-
fração.

O coordenador do Pro-
con-JP, Marcos André Araú-
jo, disse que foi constatadas 
cláusulas abusivas no regula-
mento das empresas, com lim-
ite previsto para o tempo de 
ligações – como a Claro, que 

tarifa o consumidor a cada 30 
minutos nas suas chamadas il-
imitadas. Também se verificou 
uma regra estabelecendo que o 
consumidor não pode realizar 
mais de 60% das chamadas 
sem se movimentar, sob pena 
de ter o plano cancelado.

Se existem essas im-
posições, conforme o coorde-
nador, as operadoras não po-
dem vender os planos como se 
fossem ilimitados, pois a conse-
quência natural da propaganda 
enganosa é a má prestação de 
serviço. “Isso acontece porque 
mais consumidores passam a 
aderir à promoção e causam 
uma demanda que a operadora 
nem sempre tem como supor-
tar”, acrescentou.

A investigação foi inicia-
da depois que alguns consu-
midores procuraram o órgão 
afirmando que tiveram seus 
planos cancelados depois de 
receberem mensagens infor-
mando que fizeram mau uso. 
A partir daí, foram investigadas 
todas as operadoras de telefo-
nia móvel que atuam na cidade 
e que prometiam planos com 
ligações “ilimitadas”.

 A operadora Oi Paraíba 
também foi alvo de investi-
gação pelo mesmo motivo, jun-
tamente com as demais, e só 
não foi multada porque já foi 

punida com o Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC), fir-
mado no final de maio. Com 
isso, o procedimento contra a 
empresa foi suspenso. No acor-
do, a empresa devolveu R$ 15 
milhões em créditos aos con-
sumidores e se comprometeu 
a investir R$ 78 milhões na 
melhoria da cobertura da rede.

 Cláusulas abusivas
De acordo com o Pro-

con-JP, o CDC considera prop-
aganda enganosa “qualquer 
modalidade de informação 
ou comunicação de caráter 
publicitário, inteira ou parcial-
mente falsa, ou, por qualquer 
outro modo, mesmo por 
omissão, capaz de induzir em 
erro o consumidor a respeito 
da natureza, características, 
qualidade, quantidade, pro-
priedades, origem, preço e 
quaisquer outros dados sobre 
produtos e serviços”.

O Código prevê ainda que 
a publicidade é enganosa por 
omissão quando deixar de in-
formar sobre dado essencial 
do produto ou serviço. Con-
forme Araújo, o CDC determi-
na o equilíbrio nas relações de 
consumo e as empresas não 
podem rescindir o contrato de 
maneira unilateral ou colocar 
o consumidor em situação de 

desvantagem exagerada ou in-
compatível com o princípio da 
boa-fé.

Propaganda contra
O Procon-JP definiu, além 

da aplicação de multas, que as 
empresas façam contrapropa-
ganda constando as condições 
reais da promoção, retirando 
o termo “ilimitado” da oferta 
e fazendo os devidos esclare-
cimentos.  Na decisão, o órgão 
tam-bém exige que o conteúdo 
a ser veiculado seja apresenta-
do com antecedência para au-
torização do material. A con-
trapropaganda deverá ser feita 
em pelo menos dois jornais im-
pressos. O procedimento tam-
bém deve der feito nos cinco 
canais de TV de João Pessoa, 
em cinco dias consecutivos, no 
horário entre 19h e 22h.

Também foi determi-
nada a apreensão de todo o 
material publicitário relativo 
à promoção que tenha sido 
produzido até então, assim 
como abstenção cautelar de 
todo o material publicitário 
que já esteja previamente 
agendado e pronto para cir-
culação. As operadoras têm 
10 dias para recorrer do que 
determinou o processo ad-
ministrativo à Procuradoria 
Geral do Município.

Procon multa telefônicas em R$ 1,3 mi 
propaganda enganosa 

Planos comercializados por opera-
doras prometiam aos consumidores 
a realização de ligações ilimitadas

A política de huma-
nização do Sistema Pri-
sional da Paraíba levou 
música, dança e teatro ao 
Presídio Regional ‘Ray-
mundo Asfora’ (Serro-
tão), em Campina Gran-
de, na manhã ontem. No 
pátio da penitenciária, a 
plateia era composta por 
100 apenados, que, por 
algumas horas, interagi-
ram com uma peça tea-
tral, assistiram um casal 
de dançarinos e ouviram 
clássicos do chorinho.

A agenda cultural no 
presídio é fruto de uma 
parceria entre a Secreta-
ria de Estado da Admi-
nistração Penitenciária e 
a Secretaria de Cultura 

Apenados assistem espetáculos de 
dança, teatro e música no Serrotão

37º Festival de inverno

Jovem morre no Trauma 
após ser ferido com 10 tiros

O jovem que sofreu 
pelo menos dez disparos de 
revolver na madrugada de 
ontem faleceu no início da 
tarde.  A polícia ainda não 
informou se tem a identifi-
cação de suspeitos, apesar 
de haver detido uma mulher 
que se encontrava com a víti-
ma e que chegou a ser levada 
para a Central de Polícia para 
prestar depoimento.

A polícia tomou conhec-
imento que Diogo Pereira de 
Lima, de 25 anos, por volta 
de, 4 horas, havia saído de 
uma danceteria no bairro do 
Ernesto Geisel, na sua moto, 
uma Honda Bross, placa 
NQE7328 JP-PB com uma 
mulher, identificada por Lu-
ciana Barreto de Lima, 29 

anos, como carona.
Para a polícia, Luciana 

disse que Diogo parou a moto 
no semáforo da BR-230, pois 
estava vermelho. Nesse mo-
mento, revelou, dois homens 
em uma moto encostaram e 
o garupa foi logo atirando, 
mas ela disse que conseguiu 
pular do veículo e viu a víti-
ma cair, tendo o desconhe-
cido efetuado mais disparos 
contra a cabeça de Diogo já 
caído ao solo e, em seguida, 
fugiram. Guarnições da PM 
compareceram ao local, jun-
to com uma equipe do Corpo 
de Bombeiros, que socorreu 
a vítima para o Trauma.

A testemunha Luciana 
Barreto foi levada para a 
Delegacia de Homicídios da 
Capital, aonde foi apresenta-
da à delegada Júlia Waleska 
para prestar depoimento.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

eXeCUÇÃo

da Prefeitura de Campina 
Grande, dentro da progra-
mação do 37º Festival de In-
verno de Campina Grande.  
Em outras edições o festival 
já havia levado arte aos de-
tentos.

As atrações desta quin-
ta-feira foram a peça tea-
tral ‘Incelênça’, da Compa-
nhia do Rosário, com o ator 
Chico Oliveira e direção de 
Andréa Macera; apresen-
tação dos professores de 
dança Euclides Alves e Assí-
ma Torres, da Academia La 
Barca; além do conjunto de 
chorinho Duduta e seu Re-
gional, com a participação 
da cantora Heloísa Olinto. 

O professor Euclides Al-
ves disse que é gratificante 

levar cultura ao presídio. 
Assíma, após a apresenta-
ção, manifestou sua satisfa-
ção em fazer parte do pro-
jeto: “É muito gratificante 
vê o brilho nos olhos deles, 
trazer um pouco de dança, 
foi muito especial”. Os ar-
tistas não cobraram cachê.

O diretor do presídio 
Serrotão, Manoel Eudes 
Osório, avaliou como im-
portante levar a arte aos 
apenados, uma ação que 
faz parte da política de 
ressocialização e de huma-
nização desenvolvida pelo 
Governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Ad-
ministração Penitenciária.

O Festival de Inverno 
começou a atuar dentro 

do presídio em 1990 e, 
segundo a secretária 
de Cultura de Campina 
Grande, Eneida Mara-
cajá, idealizadora do 
evento, esse é um com-
promisso com a cidada-
nia. Para ela, a arte – seja 
seja a dança, a música, o 
teatro, a pintura – tem o 
poder de humanizar,. 

A crítica de artes e 
jornalista paulista Ana 
Ponzio elogiou a iniciativa 
da inclusão de presidiários 
como público de um festi-
val. “Isto é muito especial, 
me emocionou. Eu circulo 
por vários festivais e é a 
primeira vez que venho 
assistir algo dentro de um 
presídio”, declarou.

A Claro também in-
cluiu no seu contrato da 
promoção “Fale mais 
Brasil” que a empresa 
se reserva o direito de 
suspender a tarifação 
promocional e excluir o 
cliente em caso de iden-
tificação de fraude ou 
mau uso. Em um anúncio 
publicitário, a Claro infor-
mou que na promoção o 
cliente pagará uma tarifa 
de R$ 0,21 por chamada, 
mas, em pequenas letras, 
informa que haverá tari-
fação a cada 30 minutos 
de ligação.

Já no regulamento 
da Vivo, na promoção 
“Vivo sempre ilimitado”, 
o Procon-JP também ve-
rificou cláusulas determi-
nando que pode haver 
suspensão do serviço em 
caso de uso estático do 
aparelho em cerca de 
50% das chamadas e re-
cebimento de ligações em 
proporção inferior a 25% 
do volume originado por 

mês. Além disso, a em-
presa também estabelece 
um limite de 30 números 
diferentes de destino de 
ligações por dia, e que 
também será considerado 
uso indevido a utilização 
contínua por mais de três 
horas seguidas.

O Procon-JP verificou 
que, no contrato da TIM, 
está previsto que, caso a 
operadora identifique ir-
regularidades no uso do 
serviço, ela pode excluir 
definitivamente o clien-
te do benefício promo-
cional e ainda migrá-lo 
automaticamente para 
outro plano.

A TIM também de-
fine que é considerado 
uso indevido, passível de 
bloqueio ou suspensão, 
o uso sem mobilidade 
do aparelho em cerca de 
60% das chamadas feitas 
pelo cliente e recebimen-
to de ligações em propor-
ção inferior a 33% do vo-
lume originado por mês. 

Exemplo das irregularidades
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