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Farmácias voltam a vender fora
do balcão remédios sem receita

A Anvisa autorizou as 
farmácias a voltarem a ven-
der remédios sem receita 
em gôndolas, ao alcance 
direto do consumidor. O 
presidente do CRM-PB, João 
Medeiros, questinou a medi-
da e disse que ela estimula a 
automedicação. Página 9
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clima & tempo
Sertão

28   Máx.
21o  Mín.

30o   Máx.
17o  Mín.

32   Máx.
19o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,022 (compra) R$ 2,023 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,940  (compra) R$ 2,080 (venda)
EURO   R$ 2,490 (compra) R$ 2,492    (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora Altura

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA 12h06 2.0m

baixa

baixa

05h45

18h19

0.6m

0.5m

l Programação especial hoje marca o Dia Nacional de Luta contra as Hepatites Virais

l IFPB inscreve para vagas remanescentes do Sisu a partir desta terça-feira

l Programação profana da Festa das Neves acontece no período de 1o a 5 de agosto

l UFPB inscreve de 8 a 27 de agosto para o Processo Seletivo Seriado 2013

A programação do Pro-
jeto Caminhos do Frio pros-
segue hoje em Bananei-
ras com shows musicais, 
apresentações teatrais, 
concerto sinfônico e trilha 
ecológica. Página 15

O Governo do Esta-
do convocou mais 133 
candidatos que foram 
classificados no concurso 
para agente penitenciá-
rio para fazerem o curso 
de formação. Página 4

O TRE-PB analisou qua-
se 50% das candidaturas,  
sendo que 327 foram consi-
deradas inaptas. Página 17

Circuito do 
Frio tem várias 
atrações hoje 
em Bananeiras

Estado convoca 
133 para curso de 
formação de agente 
penitenciário

Justiça Eleitoral 
impugnou 327 
candidatos da 
disputa na PB

no BRejoconcuRso

eleições

Pedestres 
reclamam do 
desrespeito à 
faixa em JP

Página 13

nublado com 
chuvas ocasionais

sol e poucas 
nuvens

sol e poucas 
nuvens

FoTos: Divulgação

FoTo: ortilo Antônio

FoTo: Divulgação

Grupo Todoroki Daiko é a atração de hoje da Feira do Japão na Paraíba  Página 5

Olimpíada é aberta com show de cores; à direita, Rodrigo Pessoa à frente da comitiva brasileira Página 21
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A quem interessa inviabilizar a Cagepa? 
A quem interessa decretar um colapso finan-
ceiro na única companhia que é responsável 
pelo abastecimento d’água no Estado da Pa-
raíba? 

Ao governo, certamente não é, até por 
causa de suas obrigações constitucionais em 
assegurar o acesso ao chamado “precioso lí-
quido” às populações. Estejam elas nas zonas 
mais ricas do Estado, como o litoral, ou nas 
mais carentes, como as pequenas localidades 
no interior.

Não se pode também imaginar que seja 
este o interesse dos deputados oposicio-
nistas na Assembleia Legislativa, chamados 
agora a aprovar a concessão de um emprés-
timo que, no curto prazo, aliviará a situação 
da empresa, afastando o perigo do colapso e 
garantindo a normalidade do abastecimento.

Na próxima semana, voltará à pauta da 
AL a questão do empréstimo que a Cagepa 
está solicitando à Caixa Econômica para po-
der respirar financeiramente. Desde que este 
assunto entrou em debate, percebe-se um 
grande equívoco nas discussões do tema. A 
oposição, como se não tivesse nada a ver com 
a situação, dá sinais de que o empréstimo 
não será aprovado. O governo, que conhece 
em detalhes a situação econômica do Estado, 
insiste na sua necessidade.

Neste momento, até para chamar todos 
à razão, é preciso lembrar que as agruras da 
Cagepa, que paga juros altíssimos por dívidas 
contraídas antes da atual administração, não 
vêm de agora. São resultado de um acúmulo 
de más gestões administrativas que ultra-
passam todas as cores partidárias. Das agre-
miações políticas que estiveram no comando 
político do Estado nenhuma poderá bater no 
peito e dizer que nada tem a ver com o qua-

dro que se estabeleceu e agora chega ao seu 
limite.

Tem mais: desde tempos remotos, a  te-
oria geral do direito já ensina que o Governo 
de um Estado – seja ele municipal,  estadual 
ou nacional – não se compõe de um único po-
der. Ao contrário, é constituído pelos três que, 
desde Montesquieu, integram uma espécie 
de trindade social. 

O Executivo tem as suas obrigações bem 
definidas em lei e, sob pena de prevaricação, 
não pode abdicar de suas responsabilidades 
– que são a de manter a ordem pública, o bom 
funcionamento das instituições e a garantia 
dos direitos individuais e coletivos.

Mas o Legislativo, tanto quanto o Ju-
diciário, têm idênticas atribuições. Para 
o bom desempenho das missões que lhes 
são destinadas, precisam agir em conjunto, 
sempre na defesa dos interesses maiores 
da comunidade.

Tirar a Cagepa da beira de um abismo fi-
nanceiro, como hoje o quadro se apresenta, é 
dever constitucional dos três poderes. Atuan-
do de forma independente, mas sempre em 
harmonia, como determinam a Constituição 
Federal e a do Estado, é limite que não pode 
ser ultrapassado por episódicos e eventuais 
interesses políticos. 

A Paraíba é maior do que as disputas 
eleitorais. É infinitamente superior aos qui-
proquós partidários. O bom senso recomen-
da que em questões de Estado a briga polí-
tico-eleitoral seja deixada em segundo plano.  
Por todos esses motivos é que os paraibanos 
devem acreditar: insatisfeitos ou não com a 
atual administração, os competentes deputa-
dos da Assembleia Legislativa da Paraíba não 
faltarão ao cumprimento de suas missões 
mais importantes. É o que esperamos.

Após abraçar meu irmão abatido, 
minhas irmãs que choravam, olhei demo-
radamente o rosto de meu belo pai entre 
flores, no esquife, toquei-lhe as mãos 
agora frias, que tanto eu beijara pedin-
do a bênção e, de repente, me dei conta 
de todos aqueles rostos não muito bem 
lembrados me olhando – tios e primos. 
Aí foram muitos abraços e tapas nas cos-
tas,  os risos – de minhas irmãs, também 
- por  tantas coisas há tanto vividas, até 
que me voltei novamente para o velho e 
constatei, chateado, que agora ele era um 
corpo estranho numa festa. Isso me faz 
rever uma cena de Os Brutos Também 
Amam: num cemitério no alto de um 
morro, do qual se avista a cidade de uma 
rua só, lá embaixo, típica do faroeste, a 
família chora a morte de Paredão, que 
ousara  enfrentar o pistoleiro Jack Palan-
ce diante do saloon, e agora era enterrado 
entre prantos e hinos, até que a câmera 
se move para a esquerda e vamos ven-
do – em lenta panorâmica - fazendeiros 
conversando, crianças em pega-pega, 
tudo lindamente encerrando num potro 
que mama voluptuosamente na égua. 

A vida continua. 
Mais do que a morte de meu pai 

– com quem não convivia nos últimos 
quarenta ou cinquenta anos  – senti a do 
amigo Doutor Atêncio Bezerra Wander-
ley, em cujo velório, na igreja do Rosário, 
em Pombal, passei toda uma noite. Lá 
pelas tantas saí para o adro, e um fiteiro – 
ou pipoqueiro – que de mim se lembrava 
só de bigode e esguio, dos tempos de O 
Salário da Morte, e me revia encorpado, 

barba e cabelos brancos, teve uma tirada 
digna dos livros do Zé Cavalcanti:

-  O Solha saiu daqui Pedro I,  volta 
Pedro II.

Doutor Atêncio iria morrer de rir e 
teria orgulho daquele conterrâneo sim-
ples. Foi difícil não pensar nisso e conter 
o riso, ao voltar ao banco da igreja, diante 
de seu caixão. 

Aí morre Elpídio Navarro. Como 
tivemos uma amizade toda de e-mails 
e telefonemas, não imaginava que iria 
sentir tanto. Cheguei à funerária, exa-
minei seu rosto demoradamente, como 
jamais fizera quando ele estava vivo, 
pareceu-me sorrir em paz. Ao me voltar,  
evidentemente vi gente de teatro: Fer-
nando Teixeira e Everaldo Vasconcelos, 
na calçada ante a porta. Fui até eles, 
cumprimentamo-nos, falei para o Eve-
raldo da saudade que tinha dos tempos 
em que eu fizera o Pilatos no seu Auto 
de Deus, Fernando me perguntou se eu 
faria para ele uma adaptação do Eu, o 
Supremo, de Roa Bastos, e logo ríamos 
de presepadas de atores como Valdere-
do Paiva e Ednaldo do Egypto, também 
falecidos. Até que, olhando no espaço 
entre Everaldo e Fernando vi – a uns 
quatro ou cinco metros - uma lágrima 
descer no rosto de Bruno, filho do Elpí-
dio, que acariciava o pai. Encabulei-me. 
Se tivesse uma zoom, poderia chegar 
até a Bíblia enorme, aberta atrás dele, 
onde o Salmo começava com a frase 
repetida na cruz:

- Deus meu, Deus meu, porque me 
abandonaste? 

Tenho observado a movimentação de 
grupos diversos em defesa do voto nulo. Os 
argumentos, de uma forma geral, desquali-
ficam o modelo de democracia adotado no 
Brasil e, principalmente a obrigatoriedade 
do voto. Os que pregam a anulação do voto 
alegam (entre muitos e bons argumentos) 
que  “não querem se responsabilizar por 
mandatos pífios de pessoas inescrupulosas 
que não respeitam a vontade de quem os 
elegeu”, têm razão nos argumentos.

O que não consigo entender é a 
importância e o poder transformador do 
voto nulo, ou mesmo do voto em branco ou 
do não voto. Até para estimular o debate, 
pergunto: pra que serve o “não votar”? De 
que forma, considerando as nossas carac-
terísticas institucionais, quem não votou é 
menos responsável pela incompetência de 
determinado eleito do que quem votou? 
Acredito que, desta forma, há um equívoco 
na resolução desta equação. 

O jogo da democracia, ao contrário da 
ditadura ou qualquer outro regime totalitá-
rio, fomenta o fórum, o debate, o confronto 
das ideias e interesses de diferentes, na 
busca de consensos que permitam, para a 

comunidade em qualquer esfera, progredir, 
tocar um movimento positivo de acordo 
com o pensamento da maioria. Longe da 
perfeição é dinâmico, vivo. Se não é bom 
ao menos é melhor que as coisas piores 
(óbvio).

Em qualquer regime absolutista, as 
coisas são mais simples, as soluções são 
mais objetivas: abraço quem me ama; ani-
quilo quem quer diferente. Na estrutura de-
mocrática, essa coisa em que somos todos 
aprendizes, é fundamental a consideração 
das partes, a busca da sinergia, a construção 
de um corpo que, mesmo disforme, em 
determinado espaço e tempo, queira tomar 
um caminho comum. Quando isto acontece, 
mesmo com perdas, a conquista é legítima 
e definitiva.

A democracia é e será, ainda por muito 
tempo, um campo de desconforto, porque 
dialético. É, fundamentalmente, o caldeirão 
das vontades e assim sendo é também o 
ocaso do voluntarismo. A democracia é 
também, essencialmente, um processo en-
dógeno; é preciso estar dentro para trans-
formar. Os olhares estrangeiros enxergam, 
no máximo, uma fosca silhueta.

Editorial

Um
As alegrias constrangedoras

Uma questão de Estado  

Eu voto

Das eleições de 2010 
para este ano, foi insignificante 
o crescimento do eleitorado 
em João Pessoa, situando-se 
um pouco acima de 2%. No 
pleito passado a capital tinha 
467.665 eleitores, enquanto 
que em outubro estão  aptos a 
votar 479,909, um acréscimo 
de 12.244 votantes.

Em Campina Grande a 
elevação do número de eleitores 
foi ainda menor, situando-se em 
1,2%Em 2010 tinha 276.726 
eleitores, enquanto para ou-
tubro sofreu um acréscimo de 
3.328, situando-se agora em 
280.100 votantes. Esse ritmo 
lento em termos de eleitores em 
Campina, reflete-se, igualmen-
te, crescimento.

Foi sepultado ontem, no 
Cemitério de  Santo Amaro, em 
Recife, aos 89 anos, o renoma-
do botânico Geraldo Mariz. Foi 
um dos fundadores do curso 
de Pós-Graduação em Criptó-
gamos da UFPE. Orientador de 
teses de gerações, ele era es-
pecialista, de reconhecimento 
mundial, em Guttiferae, sendo 
autor de várias espécies novas 
dessa família.

A princípio, os louros  fi-
cou para a Anatel, por enquadrar  
as operadoras da telefonia mó-
vel que  desrespeitaram os usu-
ários, proibindo-as de comercia-
lizar novas linhas. A agência só 
agiu porque foi praticamente 
intimidada a fazê-lo pelo Tribu-
nal de Contas da União.

Distribuída pela vice-
-presidência do STF, caiu na 
mão do ministro Luiz Fux, 
Reclamação (Rcl 14247), 
apresentada pela CBF ques-
tionando a autonomia da 
juíza paraibana que concedeu 
liminar para o Treze entrar na 
Série C do Brasileirão.

Um candidato a prefeito fazendo corpo-a-corpo ontem à tarde,  no Mer-
cado de Mangabeira, abraçou efusivamente um ambulante e soltou a pedida:  
- Posso contar com você, amigo? Ressabiado com a  intimidade, o eleitor deixou 
escapar: Posso até votar,  só não quero que o povo fale mal desse abraço. 

As casas lotéricas vão 
deixar de receber pagamento 
de contas de consumo e bo-
leto aos  sábados, por deci-
são da CEF, para desafogar a 
rede. Outras medidas serão 
tomadas para normalizar sis-
tema até 4 de agosto, após 
os serviços serão retomados. 
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A estiagem no Semiári-
do  nordestino completa um 
ano em setembro e já atinge 
oito milhões de pessoas na 
região.

Atualmente, cerca de 
700 mil agricultores distribu-
ídos por 800 municípios nor-
destinos recebem recursos do 
“ Bolsa Estiagem”, que paga R$ 
400,00 a cada família, em até 
cinco parcelas.

As expectativas em rela-
ção a chuvas são só para 2013.
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Carlos André
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EXCLUSIVO

Nelson Lira
Diretor do Botafogo

Dirigente eterno 

“Os nossos 
projetos poderão 
colocar o clube 
novamente nos 
seus caminhos 
de glória”

le é uma mistura de empresário, político e 
dirigente esportivo, mas é mais conhecido 
em João Pessoa como um eterno dirigente 
apaixonado pelo Botafogo. Estamos falando de 
Nelson Lira Filho, 52 anos, um engenheiro civil 
que não exerce a profissão. Em entrevista ao 
repórter Ivo Marques, Nelson falou um pouco 
de sua vida e principalmente desta ligação que 
tem com o clube mais popular de João Pessoa 
e o que conquistou o maior número de títulos 
paraibanos até o momento.

Nelson qual a sua idade e sua 
formação acadêmica?

Tenho 52 anos, sou engenheiro 
civil, mas na verdade eu não exer-
ço a profissão sou empresário do 
ramo de revenda de combustíveis e 
derivados.

Saindo do ramo empresarial, 
vamos falar de sua grande paixão 
pelo Botafogo. Quando começou 
este amor pelo Belo? 

No final dos anos 70, início dos 
anos 80, eu ainda estava na univer-
sidade, e não perdia um jogo do 
Belo no Almeidão.

Quando você decidiu que po-
deria ser mais do que um torce-
dor e se tornar um dirigente do 
clube? 

A minha primeira experiência 
como dirigente de futebol aconte-
ceu no Santos de Tereré. Recebi o 
convite do próprio Tereré para co-
laborar com o Santos, conseguindo 
emprego para os atletas que com-
pletavam 18 anos. Até hoje, temos 
no nosso quadro de funcionários, 
um ex-jogador do Santos, o Edilson.

No Botafogo, o ex-presidente 
Domiciano Cabral gostou do tra-
balho que eu vinha desenvolvendo 
no Santos, fez o convite para uma 
reunião, compareci e acabei acei-
tando  o desafio de dirigir o clube 
de maior torcida da cidade. 

Como foi a sua primeira ex-
periência como dirigente do Belo, 
quando começou, quando ter-
minou, títulos e o que destacar 
nesta passagem.

Quando assumi a presidência 
do Botafogo em 1997, nem sócio 
do clube eu era, os tempos eram 
difíceis, uma dívida trabalhista 
enorme, sem contar com o jejum 
de títulos de quase 10 anos. Fiquei 
na presidência até o início de 1999, 
quando, para o bem do Botafogo, 
renunciei.

Além do título estadual de 
1998, podemos destacar as solu-
ções para as dívidas trabalhistas, o 
apoio que recebemos do presiden-
te de honra do Botafogo, Dr. Carlos 
Pereira de Carvalho, e o principal, 
o recíproco sentimento de paixão 
entre a minha pessoa e a grande 
massa de torcedores do Botafogo. 
Isso me deixou mal acostumado, 
mesmo tendo que renunciar, nun-
ca me acostumei a ficar distante da 
torcida do Botafogo.

  Após esta sua administra-
ção, você se afastou do clube. 
Por que fez isto? 

Interesses pessoais contraria-
dos, por parte de algumas pessoas, 
bateram de frente com a nossa ad-
ministração, e para que o clube não 
fosse prejudicado, tive que renun-
ciar, para o bem do Botafogo. O Belo 
está sempre em primeiro lugar. 

Nós temos acompanhado que 
após a sua passagem o clube en-
trou em declínio. Você concorda 
com esta minha afirmação? 

Infelizmente concordo, haja 
vista que depois da nossa adminis-
tração o clube voltou para informa-
lidade, deixou de honrar seus com-
promissos, e, consequentemente, 
perdeu a credibilidade. A torcida se 
afastou das arquibancadas, e ape-
nas um título estadual foi conquis-
tado neste período.  

Depois de dirigente espor-
tivo, você resolveu se dedicar 
melhor às suas empresas e pos-
teriormente se tornou político. 
Como foi esta experiência? 

Na política fiquei um pouco de-
cepcionado com a falta de compro-
metimento de alguns, por outro lado, 
fiz boas amizades, e ainda acredito 
em alguns poucos, que realmente 
possam contribuir com a melhoria da 
qualidade de vida do povo brasileiro, 
espero um dia, se for da vontade de 
Deus, poder dar minha contribuição 
na política. 

Mesmo longe você parece 
que não conseguiu ficar total-
mente fora do clube que ama não 
foi? 

Existe uma música da banda 
Araketu, “Mal Acostumado”, que 
sintetiza o que sinto pela torcida do 
Botafogo, impossível ficar distante 
deste clube e desta torcida. 

 
Agora você está de volta à 

presidência do Belo. Foi um pro-
cesso complicado para você ser 
aceito. Por que isto aconteceu, já 
que sua passagem pelo clube foi 
tão boa e marcante para a histó-
ria do Botafogo? 

Ciúmes e interesses pessoais 
contrariados, afinal de contas todos 
sabem que eu não admito informa-
lidade em minhas gestões, porque 
acredito que o sucesso só poderá 
vir depois que o caminho estiver 
livre, transparente e legal. 

   E

Alguns acusavam você de só 
retornar ao Botafogo para usar o 
clube numa possível reeleição ao 
cargo de vereador. Recentemen-
te, você desistiu de se candidatar 
e resolveu se dedicar ao clube. 
Foi uma tapa de luvas esta renún-
cia em prol do clube do coração? 

No momento, a necessidade do 
Botafogo é de urgência. Optei em 
ficar com o Botafogo porque acredi-
to que os nossos projetos poderão 
colocar o clube novamente nos seus 
caminhos de glória. Isso não é tapa 
de luvas, é uma prova inconteste de 
paixão e amor pelo Botafogo Fute-
bol Clube e sua imensa torcida.

Na sua volta você não conse-
guiu o título da Copa Paraíba do 
ano passado, nem o Campeonato 
Paraibano deste ano. O que deu 
errado que não deve ser mais re-
petido?

Passei muito tempo distante 
dos bastidores do futebol, e isso pe-
sou no meu retorno. Agora já estou 
familiarizado, fiz novas amizades 
no meio, e com tempo suficiente 
para trabalhar, com certeza, os mes-
mos erros não serão repetidos.  

 
Quais os seus projetos (tam-

bém parcerias) para o Botafogo 
começar a deslanchar e voltar a 
ser um time respeitado e temido 
por todos os adversários? 

Com a credibilidade do clu-
be resgatada através dos acordos 

firmados na Justiça do Trabalho, 
e, consequentemente, o clube vol-
tando à formalidade, podemos ti-
rar todas as certidões negativas, 
necessárias para que o Botafo-
go possa receber investimentos 
em seu patrimônio, oriundos de 
emendas parlamentares. Temos R$ 
1.400.000,00, para investimentos 
no nosso Centro de Treinamento 
(Maravilha do Contorno), resultan-
tes das emendas do deputado Luiz 
Couto e da deputada Nilda Gondim. 
Incentivo as categorias de base, es-
portes olímpicos, futebol feminino e 
futebol americano. A parceria com 
a Cagepa vai viabilizar a implanta-
ção de um grande quadro social, o 
mais democrático possível. A par-
ceria com a AmBev, que já é fruto 
do nosso trabalho, trará relevantes 
investimentos para o Botafogo, que 
vão da base até o profissional. 

Nota-se que seu traba-
lho no momento não se re-
sume apenas ao time profis-
sional. Há um investimento 
nas categorias de base e até 
em outros esportes. Seria 
uma nova filosofia de traba-
lho? 

“É verdade, hoje o Sub-15 
do Botafogo é a sensação do 
Nordeste, o Botafogo Espectros 
está realizando uma excelente 
campanha no Campeonato Bra-
sileiro de Futebol Americano, e 
os esportes olímpicos também 

têm se destacado. Temos um projeto 
de incentivo que engloba todas as mo-
dalidades praticadas no Botafogo, que 
será fomentado com a colaboração 
dos nossos novos parceiros. 

O que esperar do Botafogo 
de 2013? Como você pretende 
montar um elenco e uma comis-
são técnica para ser campeão?

“Com certeza, melhor que 2012 
seremos. A montagem do time e da 
comissão para 2013 será discutida 
entre a diretoria e a torcida. Pre-
tendemos ouvir todos, e de acordo 
com as nossas possibilidades, mon-
taremos um grupo bastante com-
petitivo, capaz de lutar pelo título e 
trazer muitas alegrias para a nossa 
torcida. 

por amor ao Botafogo
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Agentes penitenciários e ECA

O Governo do Estado convocou 
mais 133 candidatos classificados no 
último concurso público para agente 
penitenciário da Secretaria de Estado 
da Administração Penitenciária (Seap). 
A convocação foi publicada na edição 
do Diário Oficial de ontem.  Eles vão 
compor as turmas da quarta etapa 
do Curso de Formação para Agente 
Penitenciário. 

Os convocados deverão comparecer 
ao Centro Administrativo Estadual, no 
Bloco III, 3º andar, situado na Av. João 
da Mata, s/nº, Jaguaribe, João Pessoa, no 

prazo de até 30 dias a partir da publicação 
do ato de nomeação no Diário Oficial do 
Estado, munidos da documentação exigida 
para investidura no cargo.

O Curso de Formação para Agente 
Penitenciário vai ser realizado ainda 
este ano, na Escola de Serviço Público do 
Estado da Paraíba (Espep), no bairro de 
Mangabeira. Entre as disciplinas cursadas 
pelos alunos estão: Administração 
Penitenciária; Saúde e Qualidade de 
Vida; Segurança e Disciplina; Relações 
Humanas e Reinserção Social; e Atividades 
Práticas. 

convocação de agentes penitenciários

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
abrirá, na próxima quarta-feira, 1º de agosto, as 
inscrições para a seleção de estagiários de nível médio. 
O processo seletivo se destinará ao preenchimento de  
43 vagas e formação de cadastro de reserva, sendo 37 
vagas para o turno da manhã e 6 vagas para turno da 
tarde, em diversas localidades.

 Os estudantes interessados em participar 
do processo seletivo deverão preencher a ficha de 
inscrição que estará disponível no site dos Correios, 
através do link www.correios.com.br/institucional/
concursos/correios, no período de 1 a  15/08/2012. O 
formulário de inscrição eletrônico, após devidamente 
preenchido, bem como os documentos solicitados 
no edital, poderão ser entregues pessoalmente 
na Gerência de Recursos Humanos, localizada no 
Edifício-sede dos Correios na Paraíba, na BR 230, Km 
24, Cristo Redentor, ou encaminhados para o e-mail 
pbgerecseco@correios.com.br . 

 A jornada do estágio será de 4 horas diárias 
totalizando 20 horas semanais. O estagiário 
receberá uma bolsa no valor de R$ 285,68 por 
mês, auxílio-transporte no valor de R$ 75,79 e vale 
alimentação/refeição no valor de R$ 160,91 por 
mês, além de assistência médica exclusivamente 
nos ambulatórios internos da ECT, onde haja este 
serviço. O processo seletivo terá validade de 6 
meses, a contar da data de divulgação da lista de 
aprovados, podendo ser prorrogado uma única vez 
por igual período, a critério da área de recursos 
humanos.

 Para poder participar do processo seletivo, o 
estudante precisa estar matriculado com frequência 
efetiva em uma das Instituições de Ensino Médio 
conveniadas com a ECT, ter obtido média mínima 
de 6,0 ou conceito igual ou superior a “MM” nas 
disciplinas cursadas no último ano e ter, no mínimo, 16 
anos de idade.

correios inscreve para estágio

Mais 133 classificados são convocados para o Curso de 
Formação de Agente Penitenciário. O Peti realiza torneio em 
comemoração aos 22 anos do ECA. Correios abrem inscri-
ções para estagiário e Palco Giratório realiza espetáculo.

Com muita cultura, alegria e criatividade, o 
Palco Giratório desembarca mais uma vez no Sesc 
Paraíba. O projeto traz para o Estado o espetáculo 
Instantâneos, da fluminense Cia dos Bondrés. A 
primeira apresentação acontece em João Pessoa 
no dia 30, às 20 horas, no Teatro Santa Roza. Já a 
segunda e última exibição será realizada em Campina 
Grande no próximo dia 1º de agosto, às 20 horas, no 
Cine Teatro do Sesc Centro. A entrada será efetuada 
mediante a doação de dois quilos de alimentos não-
perecíveis.

O espetáculo tem como inspiração o Topeng, 
que é um tipo de teatro dançado, musicado e com 
máscaras, além de características do teatro popular 
brasileiro. Desta forma, a peça indaga o princípio 
artesanal destes dois universos, tais como suas cores 
vibrantes e seus ritmos tradicionais. Para compor a 

encenação, a equipe realizou uma pesquisa detalhada 
do objeto, fazendo com que o cenário seja lúdico e ao 
mesmo tempo ágil. Os elementos constituintes das 
cenas são movimentados tanto por varas quanto por 
rodas.

A encenação relata o ser humano e suas 
relações através de situações típicas do cotidiano. 
Para isto, o espetáculo conta com cinco atores e um 
músico que utilizam diferentes máscaras, retratando, 
de modo lúdico, a maneira que as pessoas agem 
diante de determinadas circunstâncias. Por ser 
uma apresentação que não se fundamenta no uso 
do diálogo, a música é fundamental na construção 
da narrativa. Instrumentos brasileiros, asiáticos e 
africanos integram o espetáculo, propondo, assim, 
uma mistura de ritmos populares e criando uma 
orquestra composta por atores e músicos. 

espetáculo Instantâneos

Fotos: Arquivo

O Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil (Peti), que integra as ações da Secretaria 
de Desenvolvimento Social (Sedes), da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa (PMJP), realiza hoje um 
Torneio Esportivo com as crianças e adolescentes 
da Arca, da Ilha do Bispo.

O torneio faz parte da programação 
alusiva aos 22 anos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), iniciada no dia 13 passado 
e que deflagrou uma série de atividades nos 28 
Núcleos do Peti localizados em vários bairros da 
cidade.

Ontem, foi realizada uma Gincana Cultural 
no Ginásio Esportivo do Valentina de Figueiredo, 
envolvendo cerca de 100 crianças e adolescentes 
do Centro de Referência da Cidadania (CRC) 
Valentina e dos Núcleos de Muçumago e da Escola 
Olho Vivo do Tempo.

Houve ainda uma oficina sobre o ECA na 
Escola Municipal Vaz de Camões. A programação 
comemorativa se encerra na próxima terça-feira, 
dia 31, com uma Gincana Cultural, no Projeto 
Beira da Linha, e o lançamento de um livro sobre 
o ECA.

torneio comemora 22 anos do ecA
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Deusimar Guedes comenta 
a omissão dos adultos em 
relação às drogas
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A Feira Japonesa traz para João Pessoa uma série de atividades 
culturais para todas as idades, unindo tradição e modernidade

Banda RetroHollics 
se apresenta hoje em 
João Pessoa

Zefirina Bomba faz 
show na Casa de
Musicultura

PÁGINA 7 PÁGINA 8

MÚSICA MÚSICA

FOTOS: Divulgação

André Luiz Maia
Especial para A União

que se apresenta hoje, é composta por 
16 desses jovens.

Os especialistas do grupo irão ministrar 
o workshop hoje, das 9 às 11h, na sala digital 
da Usina Cultural Energisa. Ao meio-dia, o 
grupo fará a primeira apresentação do dia, 
logo após a cerimônia de abertura do even-
to. Às 14h50, uma pequena comunicação 
mostra um pouco de sua trajetória. Por fim, 
às 20h, uma segunda performance, na sala 
digital, encerra o evento.

Ao longo dos últimos 104 anos, 
a cultura japonesa vem sido 
difundida em nosso país, com 
a chegada dos primeiros imi-
grantes, em 1908. Desde então, 
muitos costumes e peculiari-
dades dos japoneses não são 
de todo estranhos para nós. A 

Paraíba também tem uma parcela significa-
tiva desse povo vivendo aqui e, para ajudar a 
divulgar ainda mais sua cultura, o Festival do 
Japão vem com mais uma edição. Este ano, as 
atividades se estendem por um mês inteiro 
e hoje é o dia principal, a VII Feira do Japão 
na Paraíba, que acontece na Usina Cultural 
Energisa, trazendo para a Capital paraibana 
uma série de atividades culturais para todos 
os gostos e idades.

O Osasco Todoroki Daiko é a principal 
atração do dia, trazendo um espetáculo iné-
dito para o Nordeste. O Todoroki é um grupo 
de percussão que toca um tambor tradicional 
japonês, o taikô, e fará duas apresentações, ao 
meio dia e às 20h. Além, disso, um workshop 
para os que estiverem interessados em apren-
der a tocar o instrumento. O grupo pertence 
à Associação Cultural e Esportiva Nipo-Bra-
sileira de Osasco e está em atividade desde 
2003, com 12 integrantes. Hoje, conta com 35 
membros na faixa etária entre sete e sessenta 
e seis anos. 

Em nove anos de existência, o grupo 
já ganhou diversas premiações, consa-
grando-se campeão na categoria Júnior 
e na categoria Odaiko do VII Festival 
Brasileiro de Taikô de 2010, além de re-
presentar o Brasil no 13th Nippon Taikô 
Júnior Contest, realizado em Nagoya, 
Japão, em agosto de 2011. A delegação, 

Panorama do oriente

Entretanto, não é só o grupo paulista 
que irá compor a programação. Durante 
todo o dia, desde as 8h, exibições, exposições, 
apresentações, concursos e oficinas para os 
mais variados públicos oferecem atividades 
relacionadas à cultura nipônica. O filme Hula 
Girls de Fukushima, apresentado anterior-
mente na abertura do festival, no dia 8, terá 
uma nova sessão, às 13h, na sala digital, dando 
continuidade à mostra “Superando grandes 
calamidades”, promovida pelo Consulado do 

Japão no Brasil. O consulado também traz 
a mostra “Arigatô Brasil”, exibindo fotos da 
recuperação do Nordeste japonês, além de 
pinturas, feitas pelas crianças vítimas do ter-
remoto e do tsunami de 2011, e a exposição 
“Ukiyo-e, xilogravura do mundo fluente”, com 
gravuras tipicamente japonesas.

O tai chi chuan, arte marcial chinesa que 
foi integrada à cultura japonesa, é a primeira 
atração, às 8h, sob responsabilidade da pro-
fessora Alice Lumi, também presidente da 
associação japonesa. Estão marcadas apresen-
tações de Mugenkai e Aikidô, também artes 
marciais, a partir das 16h, pelos professores 
Márcio Medeiros e Rogério Paodjuenas, no 
Pátio da Usina. A oficina de origami, ministrada 
pelo grupo Origamijampa, ensina gratuita-
mente aos interessados diversas dobraduras 
de papel, na sala de reuniões. Outra oficina, 
voltada principalmente para os jovens, é a de 
mangá, quadrinhos japoneses, que ensina os 
passos básicos para se desenhar no estilo, no 
primeiro andar do Café da Usina.

Também no Café, a partir das 11h, começa 
a exibição de animações japonesas, os famosos 
animes. São oito horas de programação, tendo 
como destaque as exibições dos filmes You Are 
(Not) Alone e You Can (Not) Advance, parte 
da série Rebuild of Evangelion, que reconta 
a história do clássico anime Evangelion. Na 
Sala Digital, às 16h, o grupo paraibano The 
Zombie Shuriken Panda toca temas clássicos 
de animes e músicas do pop e do rock contem-
porâneo japonês.

Na Tenda Música, os jovens se sentirão 
em casa, pois lá acontecem várias atividades 
promovidas pelo grupo Okinawa, que realiza 
eventos de cultura pop japonesa há alguns 
anos e este ano faz uma parceria com a feira, 
que também traz, às 17h30, o cosplay, arte de 
se vestir como seus personagens favoritos, 
como tema do concurso cultural promovido 
pelo evento.

O grupo de 
percussão 

Todoroki, que toca um 
tambor tradicional japonês, 

o taikô, traz para 
João Pessoa um 

espetáculo inédito 
no Nordeste
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Vivências

Recentemente assinamos artigo no qual cha-
mávamos a atenção para o fato de que nestes dias 
várias matérias foram publicadas, especialmente em 
A União, referindo-se ao patrimônio histórico da 
cidade de João Pessoa... tombado e abandonado!

No artigo dizíamos que quase sempre lemos ma-
térias  destacando que há projeto “a”, projeto “b” e até 
projeto “c” para a revitalização dos imóveis tombados 
e das áreas de seu entorno. Mas, de efetivo mesmo 
temos visto pouco, muito pouco, quase nada, ressal-
vando, nestes anos, só e tão só os prédios das praças 
Antenor Navarro e São Pedro Gonçalves.

E, diante dessa situação, levantamos a ideia sobre 
se não seria importante um debate envolvendo re-
presentações dos institutos como o Iphaep e o Iphan 
com representantes dos diversos segmentos sociais 
quanto ao que hoje está tombado e ao que a socie-
dade consideraria como imóveis que devem receber 
esse tombamento, isto com vistas a uma mais densa 
concentração das áreas ditas históricas e em relação 
a elas haver de fato um comprometimento governa-
mental para a pretendida revitalização. Em outras 
palavras: destacávamos ver como termos, em uma 
caracterização de maior 
racionalidade, uma me-
nor área e/ou prédios 
tombados mas efetiva-
mente revitalizados, em 
vez de uma área quase 
do tamanho da própria 
cidade (e toda espalha-
da), deixando-se-a aban-
donada e os respectivos 
“casarões” em ruínas ou 
desmoronando.

Dias depois daquele 
artigo casualmente nos 
encontramos com dois es-
tudiosos sobre esse tema, 
os professores José Octávio 
de Arruda Melo e Damião 
Ramos. Reconhecidamen-
te, duas autoridades nessa 
área! E os dois chamaram-
nos a atenção de que es-
taríamos equivocados a 

respeito do que lhes pareceram nosso posicionamen-
to e evidenciavam que o vereador Fernando Milanez 
tem focado esse tema com muita propriedade.

Aos mesmos comunicamos que procuraríamos 
o vereador Fernando Milanez – e assim já fizemos -, 
tendo ele se prontificado a requerer uma sessão 
especial para uma discussão específica sobre o as-
sunto na própria Câmara Municipal de João Pessoa. 
Repetimos, pois, o foco central daquele nosso artigo: 
um amplo debate sobre o que efetivamente deva ser 
considerado para efeito de preservação histórica, 
mediante o devido tombamento. E se a ideia preva-
lecente vir a ser essa, tal como aí está, preferindo-se 
tantos prédios tombados e abandonados, que assim 
continue.

Entretanto, importante mesmo é que o tema não 
fique fechado a poucos nem que pareça uma “guerra” 
entre os que buscam que a cidade se adéqüe às exi-
gências dos novos tempos e os que propugnam pela 
preservação de sua imagem histórica. Sinceramente, 
entendemos ser possível conciliar o moderno com o 
histórico... pelo bem da cidade!. 

O Brasil certamente é um dos 
países do mundo com o maior núme-
ro de normas ou leis. Contudo, nem 
sempre tais regras são adotadas e 
cumpridas pela população. Chega a 
ser natural as pessoas comentarem 
que tal lei “não pegou”.

Dentre as 
inúmeras leis ig-
noradas pelo povo 
brasileiro, certamen-
te um exemplo dos 
mais gritantes é em 
relação àquela que 
proíbe menores de 
consumirem bebidas 
alcoólicas. 

Numa pesquisa 
recente realizada no 
Brasil, o descumpri-
mento desta norma 
chega ao alarmante 
índice de 88%, em 
algumas capitais do 
país, ou seja, ninguém respeita a lei, 
nem mesmo os pais, e assim sendo 
quem paga o preço mais alto por tal 
comportamento são os jovens.

É sabido que os seres humanos 
em geral só alcançam a maturidade 
física e psicológica, aos 21 anos de 
idade. Assim, o consumo abusivo de 
substâncias psicoativas como álcool 
têm acarretado sérios problemas a 

estes jovens, tanto de ordem orgâni-
ca, como psicológica e social. 

Nesta faixa etária, impulsiona-
dos pela maior carga de hormônios, 
também é natural o incremento da 
onipotência e impulsividade, o que 
facilita a quebra de regras legais e 

sociais, especialmente 
quando tais normas não 
têm um reforço no espa-
ço familiar. Tal omissão e 
tolerância por parte dos 
pais, permitindo e, por 
vezes até mesmo faci-
litando e incentivando 
o consumo de bebidas 
alcoólicas pelos jovens, 
poderá se constituir num 
caminho mais curto para 
situações de risco como: 
gravidez precoce, con-
taminação por doenças 
sexualmente transmis-
síveis, acidentes graves, 

envolvimento com a criminalidade, 
drogas ilícitas e ou outros desvios de 
comportamento. 

A população brasileira preci-
sa se conscientizar que, apesar de 
vivermos num país cuja cultura é 
muito tolerante com as bebidas al-
coólicas, isso não significa que tais 
substâncias sejam menos danosas 
que outras, como cocaína, crack etc., 

que estão na lista das ilícitas. 
O fator principal para tornar 

uma droga ilegal, não é o seu maior 
ou menor poder de destruição ao 
organismo do usuário, mas sim a 
força dos costumes e da cultura local 
em relação àquela substância. Se 
fosse apenas pelo poder destrutivo 
da droga, certamente álcool e tabaco 
estariam encabeçando a relação das 
drogas ilegais.

Outro aspecto que merece ser 
chamado a atenção dos pais e mães 
é que, quando esses educadores 
permitem que seus filhos menores 
consumam bebidas alcoólicas, estão 
com isto  também permitindo a 
quebra de uma barreira legal, o que 
de alguma forma passa a mensagem 
de que outros freios legais também 
sejam desrespeitados, facilitando 
assim por vezes, o envolvimento 
com drogas ilícitas e outras ilegali-
dades.

O que precisamos no nosso país 
certamente não é de mais leis, mas 
sim de uma melhor fiscalização por 
parte dos poderes públicos, bem 
como de uma maior conscientiza-
ção da população, especialmente de 
pais e mães para que sejam além de 
educadores, também cumpridores e 
fiscais destas regras legais, sociais e 
de saúde.

Jornalista - ademilson1956@gmail.com

Eita, Pau Pereira! 
Pelos discursos e notícias que ouvimos e 

lemos de anteontem pra cá, parece que esse atraso 
que toma conta da Paraíba não é provocado so-
mente pela falta de economia, não.  

Parece que, no fundo no fundo, a razão maior 
é essa arenga que vem desde os idos de 1930. Pra 
muita gente daqui, a História da Paraíba é como 
religião ou futebol: Mesmo havendo razões, nin-
guém abre mão de suas emoções. Todo mundo 
“Nega” todo mundo e o resultado é que ninguém se 
entende jamais.

Ora, é preciso ver que João Pessoa realmente 
foi um divisor de águas na economia desse Esta-
do. Foi ele quem abriu o processo de urbanização 
e que teve a coragem de obrigar que os coronéis 
pagassem os impostos que deviam  ao Estado.

Igualmente com todos os defeitos que pos-
sa ter tido, João Dantas também não foi nenhum 
criminoso político e calculista capaz de provocar 
revolução. Era importante por outros motivos. 
Porque também era inteligente, bom advogado e 
homem de bem.

Cometeu um crime que qualquer outro pode-
ria ter cometido se fosse humilhado como ele foi. 
No conflito de ideias e de intrigas, houve uma ten-
tativa de desmoralizá-lo no aspecto pessoal. E ele, 
claro, reagiu cometendo um crime passional.

O problema é que, já que, poucos meses antes 
do fato, João Pessoa tinha sido vice na chapa para 
presidente da República, os principais derrotados 
(Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha e cia ilimitada) 
não só estavam como foram “vivos demais” pra 
transformarem o cadáver de Pessoa num estopim 
de revolta que virou revolução.

E num estopim bastante longo. Antes de 
enterrado, o cadáver foi trazido do Recife pra cá, 
levado daqui pro Rio de Janeiro e o resultado disso 
é que um crime local, passional, terminou transfor-
mado num símbolo de celeuma nacional. 

Lastimável porque, como se sabe, muito 
pior do que o assassinato dele foi o do pai de 
Ariano Suassuna que ocorreu poucos meses 
depois. Pior porque, neste, ficaram claramente 
colocados a encomenda dos Pessoa, o pistoleiro 
e a frágil suspeita de que Suassuna teria sido 
mandante.

O assassinato do então deputado federal João 
Suassuna foi, assim, um caso concreto de que, 
naquele momento, “não havia nada tão ruim na 
Paraíba que não pudesse ser piorado”. E ainda hoje, 
claro, deveria servir de motivo para que os defen-
sores de João Pessoa jamais tivessem moral pra 
falar em crime nenhum.

Se não pagou pelo crime de Suassuna como 
Dantas pagou dobrado pelo de Pessoa, que pelo 
menos a família deste ficasse calada pro resto 
da vida. Como, calados, também deveriam ter 
ficado os defensores de Dantas que alardeiam 
que João Pessoa não merecia dá nome a lugar 
nenhum.

Mas que nada! Pela postura e pelos discursos 
que fazem ainda hoje, os dois lados ainda agem e 
reagem como se tudo tivesse acontecido ontem. 
Resultado: Jaz aqui um Estado que, ao invés de 
entender e resolver sua História, não consegue sair 
de 30. Eita, paraibinha pra gostar de briga! Eita, 
Pau Pereira!

E pior é a gente constatar que esse espírito 
arengueiro não vem de 30 não. Vem das origens 
mesmo. É porque há quem diga que a Paraíba 
foi fundada em 5 de agosto de 1585, mas há 
quem defenda que a data certa é 4 de novembro. 
Que coisa antiga e mal resolvida é essa, hein¿ 
E danado é que lá também tem outro João. O 
Tavares.

Mas já que o dia da fundação ainda é domingo 
outro e já que o espaço acabou, deixemos pra falar 
desse outro moído no sábado que vem...

Ademilson 
JoséTombado... e abandonado

Adultos omissos, jovens alcoolizados

Dentre as 
leis ignoradas
pelos brasileiros, 
um exemplo 
é em relação 
a que proíbe 
menores de 
consumirem 
bebidas alcoólicas
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Banda RetroHollics interpreta clássicos 
do rock hoje em show no Terraço Bar

Em cartaz

Música
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Batman - O
Cavaleiro das 
Trevas Ressurge

O vilão Bane e Batman em O Cavaleiro das Trevas Ressurge

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 B

, 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 

A banda RetroHollics apre-
senta hoje, a partir das 22h, o 
melhor do rock mundial em 
um show no Terraço Bar, em 
Tambaú, na Capital. O couvert 
artístico custa R$ 10. O grupo 
é formado por Eugênio Pacelli 
na guitarra, Degner Queiroz no 
baixo, Bruno Trindade no vocal 
e Erasmo Júnior na bateria. “A 
banda começou em 2007, num 
bar do Centro Histórico, chama-
do Casa Rock. O bar só durou 
um ano, mas a banda segue até 
hoje”, lembrou o baixista.

Os quatro rapazes têm na 
bagagem outras experiências 
em bandas. O baixista Degner 
Queiroz já teve passagem por 
bandas como Lagambiaja e Ca-
ronas do Opala e, hoje em dia, 
além da RetroHollics, toca nas 
bandas In The Mood Hard Blues 
e na Dead Nomads. O vocalista, 
Bruno Trindade, junto com o 
guitarrista Eugênio Pacelli, par-
ticipa da Big Five, banda que faz 
homenagem ao Metallica. Bru-
no também já teve uma banda 
cover do Iron Maiden e parti-
cipou da The Wilson. Egresso 
da banda Cabruêra, o baterista 
Alexandre Magno é conhecido 
pela versatilidade, presente 
também na banda Poetas do 
Absurdo. Depois de uma esta-
dia na Holanda, ele integrou o 
RetroHollics Classic Rock. 

No repertório, a energia vi-
brante do rock e a nostalgia são 
demarcadas pelo ritmo de can-
ções clássicas dos Rolling Sto-
nes, The Beatles, Led Zeppelin, 
Pink Floyd, Creedence Clearwa-
ter Revival, Jimi Hendrix, AC/
DC, Deep Purple, Guns n´Roses, 
U2, Dire Straits, Steppenwolf, 
Eric Clapton, Bob Dylan, KISS, 
Queen, Metallica, The Doors, 

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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Oito anos após os eventos 
ocorridos em Batman - O Cavaleiro 
das Trevas, o terrorista Bane retor-
na para Gotham City, provocando o 
pânico e o desespero. Sem forças 
para enfrentar o terrível criminoso, 
sedento de sangue, a polícia da cida-
de chega ao seu limite, fazendo com 
que Batman retorne de seu exílio 
por ter sido responsabilizado pelos 
crimes de Harvey Dent.

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.

Iron Maiden, Dire Straits, Black 
Sabbath, Alice In Chains, Nirva-
na, Pearl Jam, entre outros clás-
sicos. 

A banda tem o intuito de 
tocar a melhor fase do Rock 
clássico, final dos anos 60 até 
90. “Não temos repertório pró-
prio, mas fazemos covers das 
músicas dessas bandas com 
uma característica própria. A 
proposta não é mudar a música 
radicalmente, afinal, estamos 

falando de clássicos, não é uma 
tarefa fácil, mas sim fazer com 
que elas fiquem com a cara da 
banda”, explicou o baixista. “Um 
exemplo é uma música de Mi-
chael Jackson, Smooth Criminal, 
que fizemos uma versão bem 
rock’n’roll”, salientou Degner 
Queiroz.

Se apresentando nos bares 
na noite da Capital paraibana, 
em Campina Grande, no Reci-
fe e em Natal, eles já tiveram a 

oportunidade de tocar em vá-
rios locais, inclusive realizando 
shows para públicos bastante 
específicos. Os motociclistas 
profissionais são espectadores 
da banda, levando a RetroHollics 
para um encontro nacional de 
motociclistas, chamado Moto 
Energy, na Bahia, com um pú-
blico de quase 20 mil pessoas. 
“Considero o melhor evento 
que a gente já tocou até agora”, 
revelou Degner Queiroz.

Oitavas no Choro e Soraya Bandeira 
são atrações do Sabadinho Bom

O grupo Oitavas no Choro se apresenta hoje na 
Praça Rio Branco, na programação do Sabadinho 
Bom. No repertório, músicas autorais e também 
de grandes compositores como Jacob do Ban-
dolim, Sivuca e Pixinguinha. Além do choro, no 
repertório há espaço ainda para sambas, maxixes 
e choros-canções. A apresentação de hoje terá 
participação especial da cantora Soraya Bandeira, 
convidada do grupo. A realização é da Fundação 
Cultural de João Pessoa (Funjope). O show 
começa às 12h. O grupo é formado por Cornélio 
Santana (flauta transversal), Manoel Linhares 
(violão e cavaquinho), João Maria (violão de sete 
cordas), Edônio Alves (pandeiro) e Maryson Guga 
Borges (violão de seis cordas). 

Aterrissando na Lua!

No dia 20 de julho de 1969, Neil Alden Armstrong, astro-
nauta norte-americano, na condição de comandante da missão 
Apollo 11, consagrou-se como o primeiro homem a pisar na Lua. 
Um grande feito científico não só dos Estados Unidos da Améri-
ca, mas de toda a humanidade.

Naquele dia, na Sala de Redação da Rádio Correio da Paraí-
ba, acompanhávamos o espetacular e inusitado evento, ouvindo 
a Voz da América, a BB de Londres e acompanhando avidamente 
os informes que chegavam através do telégrafo. 

A equipe, possivelmente com algum esquecimento, era 
integrada por este colunista, Carlos Aranha, Anco Márcio, 
Luiz Andrade, Ivan Bezerra, Ivan Tomás, Petrônio Ferreira, 
Humberto “Cabrinha”, Marcônio Edson, Marcus Aurélio, Val-
demar Paulo, Marconi Altamirando, Pedro Santos (diretor de 
Programação), Djacy Andrade, Francisco Ramalho, Antônio 
Assunção, Alberto Nascimento, Coquinho e tantos outros que 
a memória já me falha.

Comandando a nave da redação, no momento em que a 
Apollo 11 pisou na superfície lunar, Biu Ramos, na condição de 
chefe de Redação (diretor de Jornalismo), tomou para si a presti-
giosa incumbência de, ao microfone, no ar, de viva voz, anunciar 
o magnífico acontecimento:

– Senhoras e senhores ouvintes da Rádio Correio da Para-
íba, são exatamente 23 horas e 56 minutos, horário de Brasília. 
Neste momento a nave Apollo 11 acabou de aterrissar na Lua.

Do lado de fora do estúdio, fomos uníssonos numa vaia, 
porque achávamos que o verbo não era aterrisar, mas alunis-
sar, um neologismo para o novo tempo que as experiências es-
paciais estavam promovendo.  Ele mesmo narra essa situação, 
considerada um mico, em seu livro Memórias de um Repórter 
(A União. 1994).

No entanto, quando a renomada UnB Agência noticiava 
o trabalho de professores da Universidade de Brasília em que 
analisavam a conquista científica que foi a chegada do homem 
à Lua, a jornalista Dennia Rodrigues, da Secretaria de Comu-
nicação da UnB, escrevia:

“Em 20 de julho de 1968, a missão Apollo 11 extrapolava 
o limite da capacidade humana. Às 23h56, horário de Brasí-
lia, os astronautas Buzz Aldrin e Neil Armstrong aterrissaram 
(grifo meu) na superfície lunar para a maior conquista cientí-
fica do século”.

Mas o que eu quero, realmente, não é apenas declarar a ab-
solvição de Biu Ramos pelo que, naquele dia (e a que ele mes-
mo se refere em seu Memórias de Um Repórter), considerou-se 
mico. Estou aproveitando a oportunidade para deixá-los pasmos 
com a informação de que em 1969, ano em que o homem pisou 
na Lua, no dia 26 de outubro foi enviada a primeira mensagem. 

Alarico Correia Neto
Jornalista e professor (inativo) da UFPB
alaconeto@hotmail.com
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O espetáculo Deus, 
Zeus, Sei Lá será ence-
nado hoje e amanhã, no 
Teatro Paulo Pontes, em 
João Pessoa, sempre a 
partir das 20h. A comédia 
é uma adaptação para 
teatro feita pelo diretor 
Roberto Cartaxo sobre 
a obra de Woody Allen, 
‘Deus’, publicada no livro 
Sem Plumas. A peça refle-
te, de forma bem-humo-
rada, questões filosóficas 
sobre a existência de Deus 
e o livre arbítrio urbano. 
O espetáculo encerra o 
curso de Teatro promovi-
do pela Fundação Espaço 
Cultural (Funesc) e serve 
para avaliar o apren-
dizado dos alunos que 
frequentaram o curso nos 
últimos oito meses.

Peça de Roberto 
Cartaxo em cartaz 
no Paulo Pontes

O Projeto Estacine 
exibe hoje o filme Modi-
gliani – Paixão pela Vida, 
de Mick Davis, que retra-
ta os últimos dias de vida 
de Amedeo Modigliani, 
pintor conhecido por re-
tratar a beleza feminina 
de forma apaixonada. 
Amanhã, será exibido o 
longa-metragem O Sétimo 
Selo, do diretor sueco 
Ingmar Bergman, e que 
conta história de um 
cavaleiro medieval que, 
após voltar de uma guer-
ra, encontra sua antiga 
cidade devastada pela 
peste negra. As sessões 
acontecem na Sala de 
Audiovisual da Estação 
Cabo Branco e começam 
às 16h. A entrada é gra-
tuita.

Estacine exibe 
dois filmes no fim 
de semana

Mídias em destaque

Drops & notas

Foto: Divulgação

A banda paraibana 
RetroHollics tem no 
repertórico, músicas 
do Pink Floyd, 
Rolling Stones, 
Led Zeppelin, Beatles 
e outros clássicos 
do rock
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Zefirina Bomba e Jason realizam show amanhã, no Centro Histórico 
da Capital, em benefício às vítimas da seca no Sertão do Estado

Depois de cinco anos, a banda 
carioca de rock Jason – que 
lançou recentemente o disco 
Obtuso – retorna a João Pessoa 
para apresentar show amanhã, 
a partir das 18h, na Casa de Mu-
sicultura, localizada na Praça 
Anthenor Navarro, no Centro 

Histórico da cidade. Os três músicos do Rio 
de Janeiro dividirão o palco com outro grupo, 
também no estilo hardcore (HC), a paraibana 
Zefirina Bomba. Realizado pelo selo Subfolk, 
em parceria com a Funjope e Coletivo Mundo 
(Fora do Eixo), o evento é mais uma edição da 
série BeRRo (Beneficência & Rock n’ Roll), em 
solidariedade às vítimas da seca no Sertão. 
Por ter esse cunho, toda a arrecadação será 
direcionada ao fornecimento de água potável às 
famílias que residem naquela região do Estado.

O show - que integra agenda do Varadouro 
Cultural e será aberto pela banda paraibana 
DxDxA (lê-se DDA), formada no ano passado 
– vai reunir duas bandas consideradas entre 
as grandes da história recente do hardcore 
nacional: a Zefirina Bomba e a Jason. Apesar 
das chuvas registradas – até de forma intensa 
– em João Pessoa, há algumas semanas, o que 
motivou a gravadora Subfolk a realizar o evento 
foi a necessidade de lembrar que os habitantes 
do Semiárido nordestino passam pelo que vem 
sendo considerada como a maior estiagem das 
últimas três décadas, a qual levou, só no caso da 
Paraíba, 195 cidades declararem calamidade.

A última visita da Jason à Paraíba havia 
sido em 2007, ano em que se apresentou em 
João Pessoa, no Festival Aumenta que é Rock, 
evento já extinto. “Tem cinco anos que a banda 
não vai ao Nordeste, mas a última turnê com 
sua formação titular foi em 2002, ou seja, há 
10 anos. O Flock (baixista) e o Vital (vocalista), 
por exemplo, são membros originais, estiveram 
presentes em todos os discos, mas não vão ao 
Nordeste há 10 e 12 anos, respectivamente. Eu, 
que estou há 10 anos na banda, estive na região 
nordestina pela última vez em 2005. A galera 
daí sempre nos cobrou essa presença”, disse o 
baterista Marcelo de Souza, lembrando que foi 
há uma década que a banda esteve no Nordeste 
sem desfalques na formação.

“O set que a gente está preparando pega 
coisas de todas as épocas, inclusive lá do come-
cinho, há 15 anos. Esperamos que a galera entre 
em sintonia e curta todas as nuances do nosso 
som, que tem HC (hardcore), roque estranho... 

FOTOS: Divulgação

tem de tudo. Ensaiamos uns HCs especialmente 
para o Nordeste, mas a gente tá levando o Ja-
son 2012 para a estrada, e acho que todos vão 
curtir”, acrescentou o músico. 

Marcelo de Souza confessou que, ao longo 
dos anos de existência da banda, os integrantes 
da Jason sempre receberam “pelo menos uma 
manifestação de carinho dos fãs espalhados 
pelo Nordeste”. Por isso, garantiu que a turnê 
que agora empreendem pela região já vinha 
sendo planejada “há muito tempo”. Como não 
pode acontecer no ano passado, ele admitiu 
que, agora em 2012, fizeram o que consideram 
“uma verdadeira força-tarefa para viabilizar 
essa turnê”. Apesar de não visitar todas as 
cidades, o baterista disse que todos estão sa-
tisfeitos em poder retribuir “as boas vibrações 
das pessoas”, oferecendo o que os próprios 
músicos consideram “o melhor da melhor fase 
criativa” de suas vidas. Ele ainda fez questão de 
antecipar aos fãs: “vai ser bom”.  

A propósito, antes de vir para esta turnê 
no Nordeste, a banda Jason realizou três shows. 

A primeira apresentação, por exemplo, ocorreu 
no dia seis deste mês, na Audio Rebel, no Rio 
de Janeiro, considerada pelos integrantes da 
banda como uma espécie de pré-lançamento 
de Obtuso. O CD, que marca uma nova fase do 
grupo, por ser o primeiro trabalho na formação 
de trio e ser produzido por Bil Zander, tem selo 
independente e reúne seis músicas, sendo Ri-
votril a de abertura do disco, cuja arte gráfica 
da capa foi criada por um dos integrantes, o 
baixista Flávio Flock.

Banda de rock paraibana mais conhecida 
em âmbito nacional, na última década, a Zefi-
rina Bomba volta em definitivo às suas origens 
em 2012, depois de passar a maior parte da 
carreira radicada em São Paulo. Os integrantes 
consideram a decisão “um grande avanço”, por 
entenderem que era nas décadas passadas que 
se pensava ser necessário morar no Sudeste 
para ocupar espaço na música. 

O Zefirina Bomba retorna com a disposição 
de participar e contribuir com o emergente 
cenário independente paraibano. Além disso, 

pela primeira vez em muitos anos, o grupo volta 
a ter sua formação oficial apenas de músicos 
nordestinos. Já não era novidade ao público da 
região ver a banda com Edy Gonzaga no baixo, 
e, desde o ano passado, Rayan Lins na bateria. 
Até então, essa era sempre a formação substi-
tuta apenas para excursões no Nordeste, mas 
agora também a integra Ilsom Barros, vocalista 
e violonista, liderando o trio.

Rock solidário

A banda paraibana 
Zefirina Bomba retorna 
ao Estado para 
contribuir com cenário 
independente

A banda carioca Jason, que volta a se apresentar em João Pessoa depois de cinco anos, vai interpretar músicas no novo álbum

SErviçO

Evento: Berro (Beneficência & rock n’ roll)
Atrações: Zefirina Bomba (PB), Jason (rJ) e DxDxA 
(PB)
Data: Amanhã (29)
Horário: 18h
Local: Casa de Musicultura, em João Pessoa
Endereço: Praça Anthenor Navarro, Centro Histórico
Ingresso: r$ 4 reais, mais água mineral de 1 litro e 
meio
Realização: Subfolk
Parceiros: Funjope e Coletivo Mundo (Fora do Eixo)
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Especilistas alertam que 
mulheres estão mais 
vulneráveis ao HIV
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Remédios voltam a ser vendidos fora do balcão

Resolução da Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) autoriza 
a venda, desde ontem, de 
medicamentos isentos de 
receita médica em gôndolas 
de farmácias e drogarias de 
todo o país, ficando ao al-
cance direto do consumidor. 
A medida foi publicada no 
Diário Oficial da União.

De acordo com a reso-
lução, os remédios de venda 
livre devem ficar em área se-
parada da de produtos como 
cosméticos e dietéticos e 
devem ser organizados por 
princípio ativo para permi-
tir a fácil identificação pelos 
consumidores.

O texto também exige 
que, na área destinada aos 
remédios de venda livre, 
sejam fixados cartazes com 
a seguinte orientação: “Me-
dicamentos podem causar 
efeitos indesejados. Evite a 
automedicação: informe-se 
com o farmacêutico.”

Até então, uma resolu-
ção da Anvisa, publicada em 
2009, obrigava a venda dos 
remédios isentos de prescri-
ção médica atrás do balcão 
do farmacêutico. Por meio 
de nota, o órgão informou 
que a determinação foi am-
plamente questionada pelo 
setor e rendeu cerca de 70 
processos judiciais. Nos últi-
mos meses, 11 estados cria-
ram leis estaduais e rever-
teram a proibição da venda 
nas gôndolas.

Um estudo, segundo a 
agência, demonstrou que a 
decisão de posicionar os re-
médios de venda livre atrás 

FOTO: Diversidade

Resolução da Anvisa autorizou a venda de medicamentos isentos de receita médica em gôndolas de farmácias e drogarias, ficando ao alcance direto do consumidor

do balcão não contribuiu 
para reduzir o número de in-
toxicações no Brasil. O rela-
tório apontou também uma 
maior concentração de mer-
cado, que evidencia a prática 
da “empurroterapia” e pre-

juízo ao direito de escolha do 
consumidor.

Em abril deste ano, o 
tema foi submetido a uma 
consulta pública, que ficou 
aberta por um período de 
30 dias. A maioria das con-

tribuições, segundo a Anvi-
sa, apontava para reverter 
a proibição. A agência regu-
ladora promoveu também 
uma audiência pública sobre 
o assunto.

“A partir das evidências 

de que a resolução, no que 
diz respeito ao posiciona-
mento dos medicamentos 
isentos de prescrição, não 
trouxe benefícios ao consu-
midor, a diretoria colegiada 
da Anvisa decidiu alterar 

a norma e permitir que os 
medicamentos de venda li-
vre sejam posicionados ao 
alcance do consumidor nas 
gôndolas das farmácias e 
drogarias do país”, enfatiza a 
nota da Anvisa.

Para João Medeiros, 
presidente do Conselho 
Regional de Medicina da 
Paraíba (CRM-PB), a me-
dida não é favorável à 
população. “A resolução 
da Anvisa estimula a au-
tomedicação. Há alguns 
anos, isso acontecia, e 
as pessoas compravam 
medicamentos como se 
estivessem comprando 
mercadorias em um su-
permercado, de forma 
totalmente descontrola-
da”, disse.

O Conselho Fede-
ral de Farmácia (CFF) 
classificou ontem como 
retrocesso a decisão da 
Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvi-
sa) de permitir a venda 
de medicamentos sem 
receita médica nas gôn-
dolas das drogarias.

“ D i s p o n i b i l i z a r 
qualquer medicamento 
ao alcance livre da po-
pulação é um retroces-
so, um incentivo à cul-
tura da automedicação 
do brasileiro e repre-
senta, de fato, um risco 

à saúde da população”, 
informou o órgão, por 
meio de nota.

Ainda de acordo 
com o comunicado, a de-
cisão causou indignação 
entre os conselheiros e 
não respeita a opinião 
pública. O órgão garan-
te que mais de 70% das 
manifestações, colhidas 
por meio de consulta pú-
blica realizada em abril 
deste ano, foram contrá-
rias à liberação da venda 
dos remédios sem receita 
fora do balcão da farmá-
cia. Já a Anvisa informou 
que a maioria das contri-
buições apontava para 
reverter a proibição.

“O conselho se 
manterá firme na luta 
pela saúde pública, pois 
entende que dispor os 
medicamentos isentos 
de prescrição médica em 
gôndolas e prateleiras, 
ao alcance da popula-
ção, mesmo que nas 
farmácias, estimula a au-
tomedicação e o uso in-
discriminado”, destacou 
na nota.

CRM questiona decisão

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

O remédio antiviral osel-
tamivir (de nome comercial 
Tamiflu) deve ser receitado 
a todos os pacientes com sin-
tomas de gripe que residem 
nas regiões onde há circu-
lação comprovada do vírus 
Influenza A (H1N1), como o 
Rio Grande do Sul, o Paraná 
e Santa Catarina. Os pacien-
tes devem ser medicados nas 
primeiras 48 horas do início 
da doença, sem aguardar re-
sultados de exames laborato-
riais ou sinais de agravamen-
to da doença.

A orientação se estende 
a todas as pessoas, inclusive 
que estão fora dos grupos 
de risco - gestantes, crian-
ças maiores de seis meses e 
menores de dois anos, ido-
sos, profissionais de Saúde 
e índios.

Para reforçar a reco-
mendação, o Ministério da 
Saúde elaborou - em par-
ceria com as Secretarias de 
Saúde dos estados onde há 
maior circulação do vírus -, 
um cartaz que já está dispo-
nível no site da Secretaria 
de Vigilância em Saúde para 
livre reprodução pelas Se-

cretarias Estaduais e Muni-
cipais de Saúde.

O objetivo do material é 
auxiliar os médicos no aten-
dimento aos pacientes com 
sintomas da gripe, tanto nos 
casos em 
que é indi-
cado o uso 
do medi-
c a m e n t o , 
como a do-
sagem que 
deve ser 
usada de 
acordo com 
a faixa etá-
ria do pa-
ciente.

V a l e 
r e s s a l t a r 
que a orien-
tação só é 
válida para 
os estados 
com gran-
de número de casos confir-
mados da Influenza. Para os 
demais locais, continuam 
valendo as recomendações 
do Protocolo de Tratamento 
da Influenza, do ministério, 
que recomenda às pesso-
as de grupos vulneráveis 

- como gestantes, crianças 
pequenas, idosos e porta-
dores de doenças crônicas 
- o tratamento com o remé-
dio o mais rápido possível, 
após os primeiros sintomas, 

sem aguardar 
resultados de 
laboratório ou 
sinais de agra-
vamento.

 
Gripe A
A gripe é 

caracterizada 
pelo surgimen-
to simultâneo 
de febre e tosse 
ou dor de gar-
ganta, dor de 
cabeça, mus-
cular ou nas 
art iculações . 
Os médicos de 
todo o país es-
tão orientados 

a prescrever o Tamiflu aos 
pacientes que apresentarem 
os sintomas, para quem ti-
ver Síndrome Gripal, mes-
mo antes dos resultados de 
exames ou sinais de agrava-
mento. O medicamento, que 
reduz as chances de que a 

doença evolua para um caso 
grave, tem maior eficácia 
nas primeiras 48 horas de 
infecção.

Segundo o Ministério 
da Saúde, todos os estados 
e o Distrito Federal estão 
abastecidos com o antiviral, 
que é oferecido gratuita-
mente pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS). Quem pre-
ferir pode comprar o Tami-
flu nas farmácias de todo o 
país, com receita simples, 
sem a necessidade de con-
trole especial em duas vias.

Estoque
Todos os estados e mu-

nicípios do país estão abas-
tecidos com o oseltamivir. 
Este ano, foram repassadas 
às secretarias estaduais de 
Saúde 418,8 mil caixas do 
remédio, cada uma conten-
do dez comprimidos, sufi-
cientes para um tratamen-
to completo.  Do total de 
medicamentos repassados 
em junho, 51.190 caixas 
foram para Santa Catarina, 
Paraná e Rio Grande do Sul 
e São Paulo. (Fonte: Minis-
tério da Saúde)

MS faz recomendação sobre Tamiflu 
GRIPE A

O antiviral deve 
ser receitado 
a todos os 
pacientes com 
sintomas 
da gripe A, 
incluindo os que 
estão fora dos 
grupos de risco



Prevenção

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 28 de julho de 2012

Brasília – Na 19ª Confe-
rência Internacional sobre 
Aids, em Washington, nos 
Estados Unidos, que se en-
cerrou ontem, especialistas 
alertaram que as mulheres 
estão mais vulneráveis à 
doença. Segundo eles, é ne-
cessário ampliar a rede de 
programas para além das 
grávidas e lactantes. Só em 
2011, 1,2 milhão de mulhe-
res, incluindo adolescentes 
e jovens, foram infectadas, 
a maioria nos países em de-
senvolvimento.

A infeção pelo vírus HIV 
é a principal causa de morta-
lidade entre as mulheres em 
idade fértil, dizem os espe-
cialistas. De acordo com os 
dados apresentados na con-
ferência, os casos de infecção 
entre as mulheres jovens, de 
15 a 24 anos, são duas ve-
zes maiores aos dos homens 
da mesma faixa etária. Pelo 
menos 63% das mulheres 
jovens contaminadas vivem 
com o vírus.

“Não podemos sequer 
começar a falar em pôr fim à 
Aids enquanto uma parte tão 
importante do impacto da 
epidemia continuar a afetar 
tão fortemente as mulheres”, 
disse a professora de Medi-
cina da Universidade da Ca-
lifórnia, em São Francisco, e 
copresidente da conferência 
de Washington, Diane Havlir. 
A conferência reúne cerca de 
20 mil delegados de 190 pa-
íses.

Para a professora de 
Medicina, é necessário ado-
tar novas abordagens de 
prevenção utilizando antir-
retrovirais e microbicidas 
(substâncias aplicadas no 
órgão genital que diminuem 
infecções por doenças se-
xualmente transmissíveis, 
como em forma de creme e 
gel, por exemplo). Diane Ha-
vlir lembrou que o hábito de 
sexo sem preservativo ainda 
é frequente. Segundo ela, em 
vários países, a cultura da re-
lação sexual sem proteção é a 
comum, assim como os abu-
sos sexuais.

Mulher está mais vulnerável ao HIV 
Sexo frágil

Casos de infecção entre 
as jovens são duas vezes 
maiores aos dos homens

Renata Giraldi 
Da Agência Brasil

radioterapia será
ampliada no país 

MS habilita equipe de 
atenção domiciliar

O Ministério da Saúde vai ampliar 
os serviços de radioterapia a 80 hospi-
tais espalhados pelo Brasil que atendem 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A 
iniciativa beneficiará a população de 58 
municípios, em 20 estados, nas cinco 
regiões do país. A medida aumentará 
em 32% a assistência aos pacientes 
com câncer, passando de 149 mil para 
197 mil atendimentos por ano. Haverá 
investimento de R$ 505 milhões.

O aviso de audiência pública foi 
divulgado na última quinta-feira, no 
Diário Oficial da União. Esta convo-
cação esclarece aos interessados que 
a audiência pública – prevista o dia 10 
de agosto – destina-se a aquisição de 
equipamentos para 80 hospitais que 
vão passar a oferecer serviços na área 
oncológica. Deste total, serão criados os 
serviços em 48 unidades hospitalares, 
e outras 32 vão ampliar os serviços já 
ofertados. Paralelamente a esta convo-
cação, foi divulgada nesta quinta-feira, 
no site do Ministério, a lista com o nome 
dos hospitais que serão beneficiados.

A medida faz parte do Plano de 
Expansão dos Serviços de Radioterapia 
no SUS, uma das ações do Ministério 
da Saúde para fortalecer a prevenção 
e controle do câncer na população bra-
sileira. Serão investidos recursos de 
R$ 325 milhões em infraestrutura, e o 
restante será aplicado na compra de 80 
aceleradores lineares, além de outros 
acessórios. 

O ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, destaca a importância do investi-
mento em tecnologia na área oncológica. 
“A assistência aos pacientes de câncer é 
uma das prioridades do Governo Federal. 
Neste âmbito, são medidas essenciais 
a criação, ampliação e a qualificação de 
hospitais habilitados em oncologia, em 
consonância com os vazios assistenciais, 
as demandas regionais ”, declara.

O programa Melhor em Casa 
passa a contar com mais 57 equipes 
que prestam atendimento domiciliar 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
A portaria nº 1.620 habilita 39 
Equipes Multiprofissionais de Aten-
ção Domiciliar (EMAD) e 18 Equipes 
Multiprofissionais de Apoio (EMAP), 
totalizando 57 novas equipes nos 
estados de Minas Gerais, Rio de Ja-
neiro, Goiás, São Paulo e Bahia.

“O programa veio qualificar o atendi-
mento domiciliar que já existia em 
alguns locais, além de expandir para 
localidades que contavam com equi-
pes de atenção domiciliar e se tor-
nou uma das prioridades do Governo 
Federal”, destaca o coordenador do 
Programa Melhor em Casa, Aristides 
Oliveira.

 Desde o seu lançamento, em 
novembro de 2011, o programa já 
habilitou 343 Equipes Multiprofis-
sionais de Atenção Domiciliar e 140 
Equipes Multiprofissionais em 19 
estados, alcançando 84 municípios. 
O Ministério da Saúde custeia as 
equipes principais com o valor de 
R$ 34,56 mil mensais e R$ 6 mil por 
equipe de apoio. Até 2014, o inves-
timento total é de R$ 1 bilhão, para 
implantação de mil equipes de Aten-
ção Domiciliar e outras 400 equipes 
de apoio. 

Pessoas com necessidade de 
reabilitação motora, idosos, pa-
cientes crônicos sem agravamento 
ou em situação pós-cirúrgica e com 
possibilidade de desospitalização, 
por exemplo, são atendidas por 
Equipes Multidisciplinares durante 
toda a semana (de segunda a sexta-
feira), 12 horas por dia e, podendo 
ser em regime de plantão, nos finais 
de semana e feriados.

Brasília - Na 19ª Con-
ferência Internacional sobre 
Aids em Washington, nos Es-
tados Unidos, a OMS defen-
deu que o uso estratégico da 
terapia pode reduzir de forma 
significativa a transmissão do 
HIV no mundo. No ano pas-
sado, um estudo constatou 
que os antirretrovirais são 
capazes de reduzir em 96% 
as chances de transmissão do 
vírus entre casais em que um 
dos parceiros é soropositivo.

A ampliação do trata-
mento antirretroviral con-
seguiu evitar a morte de 
aproximadamente 2,5 mil-
hões de pessoas com HIV 
em países de baixa e média 
renda, desde 1995, segun-
do relatório divulgado pelo 
pelo Programa Conjunto das 
Nações Unidas sobre o HIV/
Aids (Unaids).

De acordo com o dire-

tor do Unaids no Brasil, Pe-
dro Chequer, 700 mil mortes 
foram evitadas apenas em 
2010, em todo o mundo, por 
meio da ampliação do acesso 
aos medicamentos. “Nossa 
grande arma tem sido a tera-
pia antirretroviral”, disse. “A 
Aids tornou-se política de Es-
tado”, completou.

As novas infecções por 
HIV, de acordo com o docu-
mento, caíram de forma sig-
nificativa ou se estabilizaram 
na maior parte do mundo. Na 
África Subsaariana, os índices 
caíram mais de 26% desde o 
pico da epidemia, em 1997. 
Na África do Sul, país com o 
maior número de novos casos 
de infecção, a queda foi de um 
terço no mesmo período.

No Caribe, as novas in-
fecções foram reduzidas em 
um terço desde 2001 e em 
mais de 25% na República 
Dominicana e na Jamaica. As 
taxas também caíram no Sul e 
Sudeste na Ásia (mais de 40% 

entre 2006 e 2010). Entretanto, 
segundo Pedro Chequer, uma 
das surpresas negativas indi-
cadas pelo relatório trata do 
aumento de novas infecções 
no Leste da Europa e na Ásia 
Central, além dos altos índices 
na Oceania, no Oriente Médio 
e no Norte da África.

A estimativa do órgão é 
que, todos os anos, 1 milhão 
de pessoas comecem a usar 
os medicamentos. Entretan-
to, para cada uma pessoa que 
tem acesso ao remédio, duas 
novas infecções são contabi-
lizadas.

O tema deste ano é Turn-
ing the Tide Together (Juntos 
para virar a maré, na tradução 
livre) e enfatiza a importância 
de ações decisivas em uma fase 
considerada desafiadora da 
epidemia de Aids no mundo.

De acordo com a Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS), a conferência será um 
dos eventos centrais de 2012 
no âmbito da saúde global 

e do HIV. O foco dos debates 
serão tratamentos para pre-
venir novas infecções e o uso 
estratégico da terapia antir-
retroviral.

A expectativa é que cerca 
de 25 mil pessoas participar-
am do encontro. Entre as 
autoridades estavam o dire-
tor executivo do Programa 
Conjunto das Nações Unidas 
sobre HIV/Aids (Unaids), 
Michel Sidibé, e a ganhadora 
do Prêmio Nobel de Medicina 
em 2008 Françoise Barré-
Sinoussi, integrante da equi-
pe que descobriu o HIV.

Na última semana, dados 
globais sobre a doença divul-
gados pelo Unaids indicam 
que há uma possibilidade 
de se alcançar tratamento 
universal para a doença 
até 2015. A América Latina 
aparece como pioneira no 
acesso aos medicamentos 
antirretrovirais, seguida pela 
região do Caribe e pela África 
Subsaariana.

Terapia evita a morte de 2,5 milhões

Brasília – Relatório divulgado pelo 
Programa Conjunto das Nações Unidas 
sobre HIV/Aids (Unaids) indica que 34,2 
milhões de pessoas vivem com HIV no 
mundo, sendo 30,7 milhões de adultos, 
16,7 milhões de mulheres e 3,4 milhões 
de menores de 15 anos.

A África Subsaariana registra o 
maior número de pessoas infectadas, 
com 23,5 milhões, seguida pela Ásia 
Meridional e Sul-oriental, com 4,2 mi-
lhões. A Oceania tem a menor estima-
tiva com 53 mil infectados. Na América 
Latina, são 1,4 milhão.

Dados indicam ainda que, em 2011, 
2,5 milhões de novas infecções foram 
identificadas no mundo, sendo 2,2 mi-
lhões em adultos e 330 mil em menores 
de 15 anos. O número representa mais 
de 7 mil novas infecções por dia e 97% 
delas foram notificadas em países de 
baixa e média renda.

A África Subsaariana lidera o 
ranking com 1,7 milhão de novas in-
fecções. Em seguida, aparecem a Ásia 
Meridional e Sul-oriental (300 mil) e 

a Europa Oriental e Ásia Central (170 
mil). Na América Latina, 86 mil pessoas 
foram infectadas pelo vírus em 2011. 

Já as mortes provocadas pelo HIV 
no mesmo período totalizaram 1,7 mi-
lhão, sendo 1,5 milhão entre adultos e 
230 mil entre menores de 15 anos de 
idade. 

Na América do Norte, 20 mil pes-
soas morreram no ano passado em de-
corrência do HIV; na região do Caribe, 
10 mil; na América Latina, 57 mil; na 
Europa Ocidental e Central, 9,3 mil; na 
Europa Oriental e Ásia Central, 90 mil; 
na Ásia Oriental, 60 mil; na Ásia Meri-
dional e Sul-oriental, 270 mil; no Norte 
da África e Oriente Médio, 25 mil; na 
África Subsaariana, 1,2 milhões; e na 
Oceania, 1,3 mil.

O coordenador do Unaids no Bra-
sil, Pedro Chequer, explicou que o alto 
número de pessoas com HIV no mundo 
é reflexo da queda das mortes provo-
cadas pela doença, sobretudo em razão 
da ampliação do acesso a medicamen-
tos antirretrovirais.

34 milhões vivem com o vírus
Laboratório vai passar 
tecnologia para a Fiocruz 

Rio de Janeiro – Dentro de 
cinco anos, o Brasil começará a 
produzir o medicamento Ata-
zanavir, utilizado no coquetel 
antiaids. Até lá, os pesquisado-
res do Instituto de Tecnologia 
em Fármacos (Farmangui-
nhos), da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), vão aprender a 
tecnologia para a produção do 
remédio com pesquisadores 
do laboratório americano Bris-
tol-Myers Squibb, detentor da 
patente. O acordo para a trans-
ferência de tecnologia já foi as-
sinado na sede da Fiocruz.

O diretor do Farmangui-
nhos, Hayne Felipe, explicou 
que o laboratório americano 
tem o domínio da patente do 
Atazanavir até 2017, quando 
também termina o acordo com 
a Fiocruz. Nestes cinco anos, o 

laboratório Bristol concederá 
uma licença para que Farman-
guinhos produza o remédio 
com identidade própria. “No 
final da parceria, estaremos 
aptos a começar a produzir o 
medicamento, pois temos ca-
pacidade instalada para absor-
ver a produção desse remédio 
que é usado por cerca de 43 
mil pacientes no Brasil”, disse 
Felipe.

A parceria faz parte da 
Política de Desenvolvimento 
Produtivo (PDP) do Governo 
Federal, para o fortalecimento 
da indústria farmoquímica na-
cional. “Além de contribuir para 
melhorar a assistência aos pa-
cientes brasileiros, essa iniciati-
va busca dotar o Brasil de uma 
indústria farmoquímica mais 
forte, de uma maior soberania 
na produção dos antirretrovi-
rais”, acrescentou Felipe.

Infecção pelo vírus HIV é a principal causa de mortalidade entre as mulheres com idade entre 15 a 24 anos e 63% vivem com o vírus

Paula Laboissière 
Da Agência Brasil

Cristiane Ribeiro
Da Agência Brasil
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pai dos quasicristais
Nobel de Química incentiva jovem a ser tenaz

“Se achar algo in-
teressante, insis-
ta, não abra mão 
disso, não largue 
o osso, seja tenaz 

e autoconfiante”. A declaração, vi-
brante, foi feita pelo Prêmio Nobel 
de Química, o cientista israelense 
Daniel Shechtman, diante de um 
público predominantemente jo-
vem, no auditório principal da Uni-
versidade Federal do Maranhão 
(Ufma), onde se realizou a 64ª 
Reunião Anual da Sociedade Bra-
sileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC).

Shechtman ganhou o prêmio, 
no ano passado, por suas pesqui-
sas de mais de 30 anos na área de 
cristalografia, que resultaram na 
descoberta de centenas de maté-
rias quasiperiódicas, os quasicris-
tais, que permitem o desenvolvi-
mento de materiais, de proteções 
antiaderentes a outras, resistentes 
como o aço.

Antes do reconhecimento pú-
blico, o cientista israelense enfren-
tou a rejeição de suas ideias por 
colegas, professores e publicações 
científicas. “Nem sempre é fácil en-
carar o negativismo, temos que ter 
coragem”, destacou. 

Sua aula de química atraiu a 
atenção de centenas de participan-
tes na reunião da SBPC, que ex-
plicou como descobriu uma nova 
categoria de materiais sólidos, os 
quasicristais.

De acordo com Shechtman, 
antes de suas conclusões sobre os 
quasicristais, os cientistas acredi-
tavam que a matéria sólida era fei-
ta sempre de átomos organizados 
em uma ordem definida, que podia 
ser repetida diversas vezes para 
formar uma estrutura de cristal. 
Mas sua descoberta mostrou que 
os átomos não tinham apenas um 
arranjo que podia ser repetido. Em 
1982, ao analisar as imagens de 
um material se deparou com um 
formato que seria impossível de 
existir até então.

Shechtman contou que, na 

Fruta e grão poderão ter durabilidade
três vezes maior com a irradiação

São Luís – Frutas frescas, grãos 
e vegetais podem ter durabilidade 
três vezes maior com a irradiação de 
alimentos. É o que garante a técnica 
apresentada pela Comissão Nacio-
nal de Energia Nuclear (CNEN) na 
ExpoT&C, mostra de ciência, tec-
nologia e inovação da 64ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC).

De acordo com químico da 
CNEN, Elder Magalhães, o uso de 
energia nuclear aumenta o tempo de 
conservação dos alimentos, previne 
o brotamento e retarda a matura-
ção. O processo evita a transmissão 
de doenças causadas por bactérias, 
fungos e leveduras. Além disso, pa-
rasitas, insetos e seus ovos e larvas 
são mortos ou se tornam estéreis. 
“A irradiação aumenta o tempo de 
vida e produz um alimento mais 

saudável, evitando o desperdício. O 
comerciante, quando vê que vai so-
brar mercadoria, repassa os custos 
ao consumidor. Com a técnica, o pre-
ço de frutas e verduras pode baixar”, 
explicou.

A técnica de irradiação alimen-
tar tem custo de operação elevado e 
ainda não é aplicada no país. Entre-
tanto, já é realidade na esterilização 
de materiais médicos e cirúrgicos, 
como agulhas e fios de sutura. Se-
gundo a CNEN, a técnica é aprovada 
pela Organização das Nações Unidas 
para a Agricultura e Alimentação 
(FAO) e utilizada em 37 países.

Magalhães ressaltou que a téc-
nica, ainda desconhecida do grande 
público, divide opiniões e provo-
ca insegurança. “Os alimentos são 
submetidos a uma quantidade con-
trolada de irradiação e não ficam 
contaminados. Eles não são coloca-
dos dentro de solução radioativa. 
É como tirar um raio X, deixar uma 

roupa para secar ao sol ou se bronze-
ar. O que é vendido para população 
é filme de ficção científica e não é a 
verdade. Ninguém vai virar o Godzi-
la ou o Incrível Hulk por comer um 
alimento que passou por processo 
de irradiação. É uma técnica segura”, 
disse o químico à Agência Brasil.

A dona de casa Maria Helena 
Santos, de São Luís, conheceu a téc-
nica e afirmou que comeria alimen-
tos irradiados. “Não tenho medo e 
teria, com certeza, na minha casa. 
Entendi os benefícios e também 
que não há nenhuma alteração no 
sabor. São essas tecnologias avança-
das que vão ajudar a combater a es-
cassez de alimentos em um mundo 
cada vez mais com mais problemas”, 
opinou.

A ExpoT&C reúne centenas de 
expositores, como universidades, ins-
titutos de pesquisa, agências de fo-
mento e entidades governamentais. 
A mostra terminou ontem.

Cientista conquistou vários prêmios
Shechtman nasceu em 1941 em 

Tel Aviv e é professor dos departa-
mentos de Engenharia de Materiais 
do Instituto Tecnológico de Haifa, em 
Israel, e de Ciências dos Materiais da 
Universidade Estatal de Iowa, nos Es-
tados Unidos. O cientista conquistou o 
prêmio da Sociedade Europeia de In-
vestigação de Materiais (2008), o Gre-
gori Aminoff da Real Academia das 
Ciências da Suécia (2000), o Wolf de 
Física (1999), o Rothschild de Enge-
nharia (1990) e o Prêmio Internacio-
nal por Novos Materiais da Sociedade 
Física Americana (1988).

Para a presidenta da SBPC, He-
lena Nader, a presença de Shecht-
man – o primeiro prêmio Nobel a 
participar do evento – pode marcar 
a vida dos adolescentes que acom-
panharam seu relato no Maranhão. 
“Ele estimulou o conhecimento, ao 
mostrar a importância de acreditar 
em si mesmo, ter perseverança e es-
tudar sempre”, avaliou. 

A estudante Jayce Adeane admite 
ter ficado impressionada com o relato 
do cientista premiado. “Participo pela 
primeira vez de um evento científico 
e acho que a SBPC tem um papel fun-
damental por despertar e desenvolver 

o interesse dos jovens pela ciência”, 
disse a futura engenheira da compu-
tação. 

Emocionada após ouvir um No-
bel de Química, Jayce notou um de-
talhe peculiar no traje do cientista. 
“Minha gravata tem um padrão qua-
siperiódico (na estampa)”, respondeu 
Schechtman. “O Technion, instituto de 
tecnologia onde trabalho, encomen-
dou várias peças e, aqui em São Luís, 
dei uma de presente ao ministro (da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco 
Antonio Raupp)”, concluiu o Prêmio 
Nobel de Química. ç
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época, encontrou várias objeções 
e resistências no meio acadêmico 
e que chegou a ser retirado do seu 
grupo de pesquisa. Segundo ele, 
outros pesquisadores o acusaram 
de ter cometido um erro muito 
simples. O cientista israelense não 
desistiu de sua pesquisa e, dois 
anos depois, em 1984, publicou 
seu trabalho na revista Physical 
Review Letters.

Após a descoberta dos quasi-
cristais, os sólidos passaram a ser 

classificados como cristais, amor-
fos e quasicristais. A partir do novo 
material, a empresa sueca Sandvik 
criou uma espécie de aço, usado em 
produtos como lâminas de barbear 
e em agulhas finas feitas especi-
ficamente para cirurgia de olhos. 
Shechtman afirmou que sua per-
sistência e confiança na pesquisa 
foram essenciais para concluir seu 
trabalho. Ele também  incentivou os 
jovens que lotaram sua conferência 
a ouvir sempre as opiniões dos ou-

tros, mas lutar pelo que se acredita.
Em sua apresentação, o cien-

tista apontou o que considera se-
rem os três gargalos da ciência: a 
limitação do idioma, o investimen-
to em educação e o orçamento. “A 
ciência é universal, mas o idioma 
pode ser um obstáculo. A língua do 
mundo científico é o inglês e nem 
todos cientistas falam o idioma. A 
educação tem que começar muito 
cedo e ter alta qualidade. Crianças 
devem ter contato com a ciência já 

na pré-escola”. O pesquisador disse 
ainda que orçamento para pesqui-
sa deve ter um fluxo contínuo, pois 
sem ele “não há ciência”.

O ganhador do Prêmio Nobel 
rejeitou a conexão entre ciência e 
religião. “As duas coisas não estão 
ligadas e têm caminhos diferentes. 
Assuntos éticos e morais vão ficar 
cada vez mais profundos com a 
proximidade da manipulação genô-
mica. A humanidade deve se prepa-
rar para esses debates”, disse.

Antes do reconhecimento público, o cientista Daniel Shechtman enfrentou a rejeição de suas ideias por colegas, professores e publicações científicas

Heloisa Cristaldo
Enviada Especial

“Ele estimulou o 
conhecimento, ao 
mostrar a importân-
cia de acreditar 
em si mesmo, ter 
perseverança e 
estudar sempre”



Criminalidade no Brasil
A ASSOCIAÇÃO Nacional dos Delegados da Polícia 

Federal e a Faculdade Iesp vão realizar o I Seminário 
de Direito Penal e Processual Penal nos dias 11 a 13 
de setembro.

Será no auditório da Estação Cabo Branco tendo 
como tema a criminalidade no Brasil na atualidade, 
com a participação de ilustres profissionais do Direito 
Penal como Nestor Távora, Jorge Barbosa Pontes, 
Margarida Cantarelli, Hélio Ourém Campos, Fábio Be-
chara, entre outros.
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Posse da desembargadora
FOI SIMPLES porém com toda a pompa que a cerimônia 

exige, foi empossada a juíza Maria das Graças Morais Guedes, 
a terceira mulher a ocupar esse cargo no judiciário paraibano.

O evento, bastante concorrido, foi realizado na sala de ses-
são do Pleno, no Palácio da Justiça, sob o comando do presidente, 
desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

O grande dia
HOJE É UM DIA ESPECIAL para esta colunista 

que estará casando o filho e advogado Mário Zenaide 
com a também advogada Priscilla Almeida, filha de 
Vanda de Araújo Almeida e Inaldo Almeida, na Igreja 
de Nossa Senhora de Fátima, no Miramar, sob as bên-
çãos do estimado Padre José Carlos, com cerimonial 
de Fátima e Mariana Tenório, decoração do expert 
André Luiz, tendo no acompanhamento musical a 
tecladista Thayse Gadelha, a cantora lírica Ariadne 
Lima e o violinista Felipe. 

Após a cerimônia religiosa, os familiares e amigos 
serão recepcionados com um almoço na Bella Casa, 
de Ignez Cunha, com buffet assinado pela mesma e 
bebidas da melhor qualidade da Item Hum, de Maria Ita 
Dantas. A animação musical será do excelente grupo 
Nossa Voz, formado por Thayse Gadelha, Ariadne Lima, 
Gracinha Carvalho e Germana Sales, acompanhadas na 
bateria pelo grande Glauco Andreza e no contrabaixo 
por Adriano, com sonorização de Giuseppe Lombardi.

Para registrar todos esses momentos, o clic de 
Osmar Santos que há 50 anos acompanha os princi-
pais eventos da sociedade paraibana.

Agradeço de coração a todos os amigos que nos 
ajudaram a concretizar esse sonho de Priscilla e Mário.

Desembargadores Fátima Bezerra, Maria das Graças Morais Guedes, Abraham 
Lincoln da Cunha Ramos e Nevita do Egypto

FOTO:Dalva Rocha

Cantora lírica Ana 
Gouveia, estudante 
Rebeca Tabosa, publi-
citário Werter Lucena, 
empresários Roberto 
Dourado, Jairton Costa 
e Alexandre de Queiroz 
Caminha, sra. Delma Mu-
niz, dentista Josenildo de 
Souza, professor Ivaldo 
Gomes, executiva Valéria 
Barreto Valença, publici-
tário Humberto Carnaúba 
dos Anjos
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Filho único é uma
 coisa tão chata que 
não há no mundo quem 
tenha dois”

“A melhor maneira de segu-
rar filhos em casa é fazer 
do lar um lugar agradável - 
e esvaziar os pneus”

MAX NUNES DOROTHY PARKER

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   A atriz Nívia Maria renovou 
contrato com a “Água Rabelo”, 
cuja primeira campanha  nacional 
assinada pela GCA Comunicação 
foi sucesso.
  A Água Rabelo, produto gen-
uinamente paraibano, faz sucesso 
junto a muitos amigos meus no 
sul do país, a exemplo do estilista 
Walter Rodrigues, que numa pal-
estra que dava em Belo Horizonte, 
ao me ver, fez questão de fazer a 
maior propaganda da maravilha 
para toda a plateia. 

Zum Zum Zum
   O santista de origem paraibana Vitor Zenaide está em João Pessoa hóspede 
do Tropical Hotel Tambaú. Na bagagem exemplares do seu primeiro livro “As três leis de 
Newton”, editado pela Schora e que ele pretende fazer um lançamento em João Pessoa.

   A obra de Vitor é uma ficção que traça alguns paralelos com o mundo real 
e temas muito atuais como terrorismo, política entre nações e crimes no mundo 
virtual. Li-a numa viagem de avião de São Paulo para João Pessoa num fôlego só 
pelo interesse que as histórias despertou. Vale a pena conferir!

   Acontece hoje mais uma edição do Café com Moda, no Coffee Shop da Livraria 
Leitura no Manaíra Shopping. Com o tema “Vida de Modelo” e participação da modelo e 
designer de moda Patrícia dos Anjos e do fotógrafo Wellington Jam.

Erick Alves e Thelma Moura Alves  em Fortaleza

Daniel e Vanessa
CASARAM-SE os jovens Daniel Torres e Vanessa 

Moura, com cerimônia religiosa no Santuário de Nossa 
Senhora do Líbano, no bairro do Meirelles, em Fortaleza, 
seguida de recepção no Ilmar Gourmet.

A noiva, que é sobrinha do desembargador João 
Moura e Ruth, é filha de Leonardo Antônio de Moura 
e Maria José Vasconcelos de Moura. O noivo é filho de 
Luiz Mozart Torres da Costa e Enrichetta Cesari Torres.

Desembargador João Moura e Ruth com os noivos Daniel Torres e Vanessa Moura

Mãos que ajudam
CERCA DE 130 mil voluntários em todo o país 

participam hoje da ação nacional “Mãos que Ajudam” 
desenvolvida pela Igreja Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias em parceria com a iniciativa privada, mídia, 
poder público e outras religiões.

Serão doadas 400 toneladas de arroz e feijão em 
garrafas pet para centenas de instituições assisten-
ciais e famílias carentes, sendo que na Paraíba serão 
10 toneladas distribuídas em João Pessoa, Campina 
Grande e Santa Rita.

   O empresário José Ruy Falcão avisando que hoje não vai ter o tradicional 
jantar dançante no Panorâmico, do Clube Cabo Branco. É que vai acontecer um mega 
evento de  reagee no Ginásio e isso pode dificultar o estacionamento.

FOTO: Goretti Zenaide

Queridos noivos de hoje: Priscilla Almeida e Mário Zenaide

Delícias
O EMPRESÁRIO  

Sother Reis será o Chef 
por Um Dia no próximo 
dia primeiro de agosto 
na Mercearia Café Bistrô, 
numa promoção do site 
Gourmetidos. O cardá-
pio terá como entrada 
“Robalo Coroado”, prato 
principal “Filé a Reis” e 
sobremesa “Panacota 
com molho de frutas 
vermelhas”. Será às 20h e 
o preço por pessoa será 
de R$59,90.

Cinema
O PROJETO  Ver 

Brasil traz neste final de 
semana no Espaço Cine 
Digital do Espaço Cultural 
José Lins do Rêgo, os fil-
mes A Poeira e o Vento, 
curta de Marcos Pimentel 
e o longa A Falta que me 
faz, de Marília Rocha.

As sessões hoje e 
amanhã será às 19h.

Turismo

SHOWS com a Or-
questra Sinfônica Infantil 
da Paraíba, PBones, Paulo 
Vinicius e o grupo Cabruê-
ra vão acontecer hoje em 
Bananeiras.

Tudo dentro do ro-
teiro cultural “Caminhos 
do Frio” que terá também 
a peça infantil Sonhos 
em Dó Ré Mi, no Teatro 
Ivaldo Lucena, além de 
trilha para a Cachoeira do 
Roncador.

Prêmio literário

SERÁ LANÇADO,  no 
próximo dia 10 de agosto, 
na II Bienal de São Paulo,  
o livro Prêmio Literário 
Valdeck Almeida de Jesus - 
Homenagem ao Centenário 
de Nascimento de Jorge 
Amado. A obra é resultado 
de um concurso internacio-
nal promovido pelo jornalis-
ta Valdeck Ameida de Jesus 
com crônicas, artigos e 
poemas de vários escrito-
res de todo o país.

   A aniversariante de hoje é a cantora lírica Ana Gouveia, uma das mais lindas 
vozes da Paraíba e pessoa da melhor qualidade!

   A grande dama Lourdes Gusmão será homenageada hoje por familiares 
e um seleto grupo de amigos no Sonho Doce. Tudo por conta do seu aniversário 
transcorrido no início do mês.



Apesar das campanhas, 
muitos motoristas não 
obedecem a sinalização
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População denuncia desrespeito
faixa de pedestre

artistas de diferentes 
gerações vão animar a 
festa das Neves
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Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

O pedestre continua re-
clamando sobre a imprudên-
cia dos motoristas que in-
sistem em não parar para as 
pessoas cruzarem as faixas 
de pedestres em João Pessoa. 
Das 1.200 faixas existentes 
nas ruas da cidade, pratica-
mente em todas elas, a maior 
parte dos condutores não 
respeita esse item de segu-
rança, mesmo após diversas 
campanhas de educação no 
trânsito realizadas pela Su-
perintendência da Mobili-
dade Urbana (Semob) e ou-
tros órgãos, dentre eles do 
Departamento Estadual de 
Trânsito – Detran/PB. 

Nas vias de acesso em 
João Pessoa, onde essas fai-
xas estão situadas, recla-
mações dos pedestres são 
das mais diversas possíveis. 
“Muitos condutores não 
respeitam. Ficamos a mer-
cê deles para que parem no 
sentido de que possamos 
atravessar a rua ou avenida, 
no entanto, muitos ignoram 
a existência desta faixa. Já 
presenciei vários acidentes 
motivados pela imprudência 
do motorista”, disse a apo-
sentada Maria da Penha Go-
mes Pereira, residente em 
Tambiá.

Na manhã de ontem, no 
anel interno do Parque Solon 
de Lucena (Lagoa), próximo 
às Lojas Esplanadas, um mo-
torista foi flagrado desres-
peitando a faixa de pedestre, 
mesmo com o sinal de trân-
sito no vermelho. Ele estava 
com o veículo sobre a faixa 
de pedestre, impedindo a 
passagem das pessoas. Ao se 
referir à infração, pediu para 
não ser identificado e consi-
derou uma ação excepcional. 
“O sinal fechou no momento 
em que eu estava na faixa, 

então, não prossegui. Devido 
o fluxo de veículos que vinha 
atrás de mim, a solução foi eu 
ficar parado em cima da fai-
xa”, justificou ele.

O desrespeito à faixa de 
pedestres é considerado uma 
infração gravíssima, renden-
do multa de R$ 191,54 e sete 
pontos na carteira. De acor-
do com o Código de Trânsi-
to Brasileiro e também pelo 
bom senso, basta o pedestre 
pôr o pé na faixa, o motoris-
ta é obrigado a parar e dar 
passagem. Mas nem sempre 
pondo o pé ou acenando com 
a mão, o pedestre garante sua 
segurança.

Por outro lado, muitas 
das 1.200 faixas implantadas 
em João Pessoa estão apaga-
das e ignoradas, seja por quem 
vai de carro ou a pé. “Há casos 
em que a pessoa sinaliza com 
a mão para passar na faixa e 
o primeiro carro para. Já no 
meio da pista, outro motorista 
passa em velocidade próximo 
a pedestre, quando várias ve-
zes se registra um acidente”, 
afirmou um agente de trânsito 
motorizado, que também não 
quis se identificar.

Em 2011 foram compu-
tados 198 atropelamentos 
de pessoas em vias de João 
Pessoa, no momento em que 

atravessavam uma faixa de 
pedestre. De acordo com le-
vantamento recentemente 
feito, o pedestre leva 23 se-
gundos, em média, de espera 
para ultrapassar uma faixa de 
pedestre e sem a segurança 
que lhe deveria ser garanti-
da. Nas rodovias federais, por 
exemplo, a situação também 
é muito delicada. Na BR 230, 
em frente ao Parque de Ex-
posição Henrique Vieira de 
Melo, no Cristo Redentor, um 
casal passou mais de três mi-
nutos esperando que os mo-
toristas parassem os veículos 
para que ele fizesse a ultra-
passagem sobre a faixa de pe-

destre.  “Isto é um desrespeito. 
Eles não param mesmo e nós, 
com temor a acidente, nãos 
nos arriscamos”, alegou a dona 
de casa Francisca José da Silva, 
que reside na comunidade Boa 
Esperança. A faixa de pedestre 
fica a poucos metros da Supe-
rintendência de Mobilidade 
Urbana, no entanto, a fiscaliza-
ção compete a Polícia Rodoviá-
ria Federal e ao Departamento 
Nacional de Infraestrutura e 
Transporte (Dnit-PB).

Recentemente, a Semob 
divulgou estatísticas sobre os 
bairros da Capital onde são 
registradas mais irregulari-
dades referentes a faixa de 

pedestres. De acordo com o 
órgão, o bairro que registra 
mais atropelamentos de pe-
destres é Mangabeira, com 36 
acidentes deste tipo em 2011. 
Esse ano, o bairro continua no 
topo da lista, com seis atrope-
lamentos, junto com Geisel e 
Mandacaru. 

Os pedestres também 
são responsáveis por algumas 
irregularidades. Muitos deles 
insistem em atravessar fora da 
faixa. Depois de Mangabeira, 
o ranking de atropelamentos 
de 2011 segue com os bairros 
do Cristo Redentor e Cruz das 
Armas (29), Mandacaru (24), 
Centro (18) e Oitizeiro (15).

JP terá mais 36 câmeras de monitoramento
atÉ OUtUBrO

A cidade de João Pessoa ganhará mais 
36 câmeras de monitoramento até o mês 
de outubro, totalizando 68 equipamen-
tos espalhados por toda a Capital e con-
tribuindo com a fiscalização do trânsito e 
a segurança pública. Atualmente, o municí-
pio possui 32 câmeras monitoradas pela 
Superintendência de Mobilidade Urbana 
(Semob).

A instalação dos novos equipamentos 
faz parte do programa Jampa Digital, que 
prevê ainda a implantação de 20 pontos de 
internet sem fio e 260 pontos de conexão 
em prédios públicos. As câmeras de moni-
toramento serão operadas pela Semob, em 
parceria pela Guarda Municipal e Secreta-
ria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

Segundo o superintendente da Se-
mob, Nilton Pereira, além de ampliar as 
áreas que passam por monitoramento de 
trânsito, o sistema também auxiliará na fis-
calização da ocupação urbana da cidade e 
do meio ambiente.

Para ele, o monitoramento eletrônico 
é uma ferramenta indispensável nos dias 
atuais, colaborando positivamente na mo-
bilidade das grandes cidades. “A tecnologia 
de monitoramento remoto por câmeras é 

primordial para o trânsito de João Pessoa, 
por isso estamos investindo na compra e 
instalação de mais equipamentos”, disse.

internet
O Programa de internet pública e gra-

tuita Jampa Digital estará funcionando 
completamente até o mês de outubro, com 
20 pontos de internet sem fio, 260 pon-
tos de conexão em prédios públicos e 36 
câmeras de monitoramento. O projeto é da 
Prefeitura de João Pessoa, executado com 
recursos do Ministério da Ciência e Tecno-
logia (MCT).

Os serviços de internet sem fio já estão 
disponíveis à população em praças, no ter-
raço panorâmico da Estação Cabo Branco 
– Ciência, Cultura e Artes e no trecho da 
orla que vai do Hotel Tambaú ao Busto de 
Tamandaré.

Duzentos e sessenta prédios públicos, 
como escolas, postos de saúde, estações 
digitais e centros de cidadania, entre ou-
tros órgãos da PMJP, estão tendo o resta-
belecimento do acesso à internet, dentro 
do Jampa Digital. Conforme o coordenador 
da Unidade Municipal de Tecnologia da 
Informação (UMTI) da PMJP, Adrivagner 

Dantas, os pontos já tinham conexão com 
a internet, mas, por apresentarem falhas, 
estão passando por uma revisão total.

Segundo ele, muitas escolas passaram 
por reformas e outras mudaram de en-
dereço. Em outros prédios, a conexão não 
estava adequada. “Já vistoriamos em torno 
de 100 locais, e devemos finalizar esse tra-
balho até o final de julho, restabelecendo 

todo o serviço”, afirmou ele. Nesses locais, 
o acesso do prédio à internet é sem fio, 
mas a rede interna funciona com cabos.

Dantas disse ainda que, nos últimos 
três meses, foram corrigidas algumas 
falhas nos pontos de internet pública 
que já haviam sido instalados, a exemplo 
da orla de Tambaú, e a implantação de 
nove pontos novos.

O pedestre continua reclamando da imprudência dos motoristas que insistem em não parar para as pessoas cruzarem as faixas existentes na Capital

Ao todo serão 68 equipamentos contribuindo com a fiscalização e a segurança do trânsito
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Astros de diferentes gerações 
vão animar a Festa das Neves
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A programação profana 
da Festa das Neves, que se ini-
cia no próximo dia 1º de agos-
to e se encerra no domingo 
(dia 5), dia do aniversário de 
427 anos de fundação de João 
Pessoa, promete ser bem po-
pular com atrações variadas e 
de diferentes gerações artísti-
cas como os astros da Jovem 
Guarda (Wanderléia, Jerry 
Adriani e Renato e Seus Blue 
Caps), do Brega (Odair José) 
e da MPB atual, Zeca Baleiro. 
Todos esses artistas, segundo 
o diretor exe-
cutivo da Fun-
jope, Lúcio Vi-
lar, estarão na 
Festa das Ne-
ves que este 
ano homena-
geia o cantor 
e compositor 
paraibano, Ge-
nival Macedo, 
autor da mú-
sica “Sublime 
Torrão, que fi-
cou conhecida 
popularmente 
como Hino da 
Paraíba. Ele 
revelou que a grande novidade 
da festa será a volta de Monga, 
a Mulher que vira Macaco, que 
há anos não participava da fes-
ta.

A programação foi anun-
ciada na manhã de ontem du-
rante coletiva concedida pela 
direção da Fundação Cultural 
de João Pessoa (Funjope). Du-
rante o anúncio, Lúcio Vilar, 
ressaltou que a intenção é 
resgatar o clima de décadas 

atrás. “O poder público tem a 
responsabilidade de resgatar a 
tradição da festa e antes exis-
tia um espaço mais profano 
chamado ‘Bagaceira’, onde se 
reuniam artistas, intelectuais, 
políticos e outras pessoas que 
preferiam ficar mais reserva-
dos da agitação da festa. Então, 
este ano vamos tentar resgatar 
a Bagaceira na Praça Rio Bran-
co, onde teremos barracas 
com comidas típicas e progra-
mação artística”, disse.

Sobre o perfil da progra-
mação cultural, Lúcio comen-
tou que o objetivo foi incluir 
atrações de diferentes gera-
ções culturais. “A programação 
vai mesclar estilos, com uma 
cara mais popular, porque es-
tamos falando de uma festa 

popular. Daí 
a ideia de in-
serir grupos e 
artistas de vá-
rias gerações”, 
argumentou.

No Ponto 
de Cem Réis, 
será instalado 
o palco para 
os shows das 
atrações locais 
e nacionais, a 
partir das 21h. 
Na mesma 
praça, porém 
do lado da Rua 
Duque de Ca-

xias, ficará um tablado. Lá, por 
volta das 18h, começam a se 
apresentar os grupos da cultu-
ra popular, durante a segunda 
edição do projeto ‘Brincantes 
Brasileiros na Paraíba’.

No dia 5 de agosto, quan-
do a cidade comemora 427 
anos de fundação, acontecerá 
um desfile de carros antigos. 
A concentração está progra-
mada para as 11h, no Parque 
Solon de Lucena. Depois, os 

Este ano, o evento vai 
homenagear o cantor 
paraibano Genival Macedo

José Alves
zavieira2@gmail.com

veículos seguirão em direção 
ao Altiplano, passando pela Es-
tação Cabo Branco e pela orla 
da Capital.

À noite, também no dia 
do aniversário da cidade, a 
Orquestra de Câmara da Cida-
de de João Pessoa (CCJP) vai 
executar, no palco do Ponto de 
Cem Réis, o “Concerto Para a 
Cidade”. No repertório, serão 

incluídas músicas do homena-
geado da festa – o compositor 
paraibano, já falecido, Genival 
Macedo – entre as quais, “Su-
blime Torrão”.

Ainda durante a coletiva, 
o coordenador da Divisão de 
Literatura da Funjope, jorna-
lista Carlos Aranha, chegou 
a adiantar alguns detalhes 
de outro evento, desta vez li-

gado à área literária, que faz 
parte do calendário fixo da 
Funjope e também acontece 
em agosto. Segundo Aranha, 
o ‘Agosto das Letras’ este ano 
será chamado de ‘Augusto 
das Letras’, em alusão ao poe-
ta Augusto dos Anjos, cujo li-
vro “Eu” completou 100 anos 
em 2012.

Também de acordo com 

Aranha, a programação do 
‘Augusto das Letras’, que 
acontece de 24 a 31 de agos-
to, vai incluir dança, shows 
musicais, recitais com Oli-
veira de Panelas, além de de-
bates com especialistas em 
Augusto dos Anjos. Nomes 
como Carlos Heitor Conny e 
Bráulio Tavares já estão con-
firmados.

A programação 
da festa foi 
anunciada 
ontem durante 
coletiva 
concedida pela 
direção da 
Funjope

No próximo dia 5 de ago-
sto, data em que se comemora 
a fundação da cidade de João 
Pessoa, o jornal A União vai 
circular com uma edição es-
pecial e os leitores ainda serão 
brindados com o encarte de 
uma gravura em bico de pena 
do médico e artista plástico 
Arnaldo Tavares, que faleceu 
em 1992. Ontem, um dos fil-
hos dele, o também artista 
plástico Flávio Tavares, en-
tregou a gravura ao superin-
tendente Fernando Moura.

A gravura em bico de 
pena do médico e artista 
plástico Arnaldo Tavares 
foi pintada em 1959, mas 
retrata a Festa das Neves 
numa época mais distante. 
“Eu sempre quis prestar uma 
homenagem ao meu pai em 
cima de alguma coisa ligada 
à cidade de João Pessoa. Ele 
sempre gostou muito de re-
tratar os casarões e ladeiras 
da cidade”, afirmou Flávio 
Tavares.

O jornalista Fernando 
Moura agradeceu o presente 
e disse que o brinde da gra-
vura em bico de pena do Dr. 
Arnaldo Tavares dá continui-
dade ao projeto do jornal 

de valorização da arte e da 
cultura paraibana e brasilei-
ra. “Isso faz parte da estraté-
gia de A União de compar-
tilhar cultura com o leitor”, 
explicou. O projeto começou 
com a homenagem ao poeta 
paraibano Augusto dos An-
jos. Depois foram encarta-
dos como brinde pôsteres de 
Santo Antônio, São João, São 
Pedro e Sant’Ana. Os brindes 
em forma de pôsteres têm 
várias finalidades, como, por 
exemplo, serem utilizados 
como ferramentas didáticas 
nas escolas ou como orna-
mentos de residências e es-
paços culturais.

Arnaldo Tavares foi mé-
dico, artista plástico e poeta. 
Era filho do pioneiro fotó-
grafo Pedro Tavares. Gradu-
ação em Medicina (FMR, Re-
cife). Entre os anos 1930-40, 
viveu em Recife ao lado de 
Noel Nutels, Capiba, Jorge 
Lobo, Abelardo “Chacrinha” 
Barbosa. Atuou em muitas 
das atividades do Centro de 
Artes Plásticas da Paraíba-
CAP (1946-1959). Fez várias 
ilustrações para o Correio 
das Artes. Fundador da Fac-
uldade de Medicina de João 
Pessoa, marcou época na 
profissão, sendo ídolo de 
várias gerações de médicos.

A União vai circular 
com edição especial

5 DE AGOSTO

Sine Estadual oferece 474 novas vagas
EMPREGOS

O Sistema Nacional de 
Emprego na Paraíba (Sine-PB) 
está oferecendo 474 oportuni-
dades de trabalho, destinadas 
a candidatos nos três níveis de 
escolaridade. A maior oferta, 
com 200 vagas, destina-se a 
função de pedreiro; a segunda 
maior oferta ficou para a fun-
ção de carpinterio de obras 
com 40 vagas; enquanto que a 
terceira maior oferta é para as 
funções de vendedor pracista e 
armador de ferro, ambas com 
30 vagas.

Para vendedor de servi-
ço estão sendo oferecidas 20 
vagas, 10 para técnico de edi-
ficações, 10 para consultor de 
vendas e 8 para função de ele-
tricista de instalação. Também 
há vagas para auxiliar nas fun-
ções de escritório, financeiro, 
pintor, pessoal e de manuten-
ção predial. 

Os interessados nas vagas 
podem consultar a lista com-
pleta de vagas, na sede do Sine 
Estadual em João Pessoa, situ-
ada na Rua Almeida Barreto, 
número 520, no Centro, próxi-
mo ao Mercado Central. O ór-
gão funciona até as 17 horas e 
os candidatos devem apresen-
tar identidade, CPF e carteira 
de trabalho. 

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

O Sine-PB vem sendo muito procurado por candidatos, que buscam oportunidades de empregos

 O diretor executivo da Funjope, Lúcio Vilar, destaca a importância do cantor paraibano Genival  Macedo, que será homenageado 
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Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com



Bananeiras oferece arte e aventura
Caminhos do Frio
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Programação reserva para 
os turistas música, teatro, 
concerto e trilha ecológica

O projeto Caminhos do 
Frio reserva para os turistas, 
em sua programação de hoje, 
em Bananeiras, momentos de 
muita aventura numa serra 
pontilhada com trilhas eco-
lógicas. No que se refere às 
artes, acontecem os espetá-
culos de teatro e shows com 
a Orquestra Sinfônica Infan-
til da Paraíba, PBones, Paulo 
Vinicius e o grupo Cabruêra.

As atividades começam 
logo cedo, às 8h, com uma 
trilha para a Cachoeira do 
Roncador, saindo de frente 
da Igreja Matriz. No fim da 
tarde, às 16h, ocorre a peça 
infantil “Sonhos em Dó Ré 
Mi”, no teatro Ivaldo Lucena. 
E aproveitando o por-do-sol, 
uma boa dica é a apresenta-
ção da Orquestra Sinfônica 
Infantil da Paraíba, às 17h30, 
na Igreja Matriz.

À noite, às 19h30, tem a 
peça “Quincas Berra D’água”, 
do grupo Osfodidário, que 
será encenada no teatro 
Ivaldo Lucena. A partir das 
20h30, na Praça Central, co-
meçam os shows, e quem pri-
meiro sobe ao palco é o gru-
po de trombonistas PBones, 
seguidos de Paulo Vinicius e 
depois Cabruêra, que fechará 
as apresentações culturais em 
Bananeiras.

Paulo Vinicius, cantor 
e compositor paraibano por 
adoção, que esteve lançando 
recentemente seu quarto ál-
bum, A lenda de Quíron, le-
vará seu show para praça pú-

blica, hoje, a partir das 22h. 
Nessa apresentação, com re-
pertório variado entre esse e 
outros trabalhos anteriores, 
com homenagens a Luiz Gon-
zaga, Zé Ramalho, Villa Lobos 
e outros grandes vultos, Pau-
lo Vinicius tem a produção da 
Plural Comunicação & Marke-
ting, direção musical de Sér-
gio Gallo ( baixista) e a banda 
composta, como sempre, de 

alguns dos melhores nomes 
da música paraibana, como 
Vandix (Guitarras), Antônio 
China (percussões), Igor (te-
clados), Berg (batera).

Visagens Nordestinas
Da Umbanda ao Padre 

Cícero, de Antônio Conselhei-
ro aos ciganos, dos vaqueiros 
aboiadores aos índios e seus 
mágicos rituais. Uma aventu-

ra fantástica, narrada através 
da música. É essa a proposta 
do novo trabalho que a ban-
da Cabruêra deve apresentar 
neste sábado no Caminhos do 
Frio, em Bananeiras.

Para imaginar o que o 
show da Cabruêra reserva basta 
passear pelo perfil da discogra-
fia da banda: Samba da Minha 
Terra, Visagem, e também 
Nordeste Oculto, em todos os 

trabalhos, é perceptível a for-
te presença de um Nordeste 
que assume a missão de ser 
o relicário das tradições cul-
turais herdadas nas inter-
-relações entre índios, negros 
e europeus; um Nordeste tão 
imagético quanto musical.

Agora, é só pegar o aga-
salho, subir a serra e conferir. 
O Caminhos do Frio, é uma 
realização do Fórum de Tu-

rismo Sustentável do Brejo 
Paraibano, com o apoio da 
Prefeitura Municipal, Sebrae, 
Banco do Nordeste e do Go-
verno do Estado. 

A próxima atração para 
os turistas é na cidade de 
Serraria cuja programação do 
projeto ocorre de 30 de julho 
a cinco de agosto. Mais infor-
mações www.caminhosdo-
frio.com

Prédios históricos com bela arquitetura e o clima frio são algumas das atrações oferecidas pela cidade de Bananeiras aos turistas durante o inverno

Petrobras ajuda 
agricultores de 
três municípios e 
de comunidades

Os agricultores beneficia-
dos com 11 projetos produ-
tivos de mandioca do Projeto 
Rio Mamanguape, patrocina-
do pela Petrobras, através do 
Programa Petrobras Am-
biental, nos municípios de 
Areial e Esperança, já estão 
plantando as manivas que 
começaram a ser distribuí-
das na semana passada. Elas 
são a parte do caule da planta 
destinadas ao plantio.

Estão sendo beneficia-
dos em Areial nove agriculto-
res e em Esperança três pro-
dutores. Em Areial os projetos 
foram implantados nos Sítios 
Furnas, Lagoa do Giral, Três 
Lagoas e Manguape. Em Es-
perança três projetos foram 
implantados no Sítio Pintado. 

Os técnicos da Coopac 
vêm acompanhando os agri-
cultores desde o início do 
trabalho de preparo do solo, 
na adubação e na plantação 
das manivas em todos os pro-
jetos. A variedade que está 
sendo plantada é a Tuninha. 
Sua produtividade varia de 
15 a 20 toneladas por hec-
tares. Ela é considerada como 
precoce e em cerca de um ano 
já pode ser colhida. 

Além dos projetos produ-
tivos de cultivo de mandioca 
implantados em Areial e Es-
perança o Projeto Rio Maman-
guape já implantou outros 13 
projetos produtivos com man-
dioca no município de Mon-
tadas, nas comunidades de 
Mucuim, Queimada Redonda, 
em Araras e também no Sítio 
Areial Dois.

Em solenidade ocorri-
da na manhã de ontem, 
a diretoria regional dos 
Correios e Telegráfos da 
Paraíba fez a entrega ofi-
cial da agência na cidade 
de Patos, cujo prédio, que 
fica localizado na Aveni-
da Epitácio Pessoa, Cen-
tro, passou por reforma e 
ampliação. A obra durou 
cerca de um ano e sete 
meses, período em que 
os serviços ficaram funcio-
nando em outro prédio. 

A agência de Patos teve 
sua área ampliada em 173 
m². A medida visou melho-

rar as condições de tra-
balho dos empregados e 
proporcionar mais confor-
to aos clientes. A solenida-
de, prestigiada por várias 
autoridades e funcioná-
rios da empresa, contou 
com a presença do dire-
tor regional dos Correios, 
José Antônio Trajano Vas-
concelos, que durante o 
evento disse que via com 
satisfação a ampliação e 
reforma da agência de Pa-
tos e enfatizou os novos 
investimentos que estão 
sendo feitos em agências 
localizadas em vários mu-
nicípios paraibanos, que 
culminará com a entrega, 
até o final deste ano, de 

mais 35 unidades que pas-
sarão por reformas e am-
pliações. “Nós queremos 
com essa reforma, dizer a 
Patos que estamos aten-
tos com o atendimento 
que ela nos cobra”, pon-
derou José Trajano.

No total, os Correios 
investiram R$ 412 mil na 
reforma da agência. Den-
tre as melhorias, foram 
instalados novos mobiliá-
rios ergonômicos, substi-
tuição da iluminação exis-
tente, criação de salas para 
o tratamento de objetos, 
implantação de sistema 
de climatização, instala-
ções elétricas, além de 
melhoria nas condições 

de acessibilidade, com sa-
nitários e adequação de 
rampa para acesso aos ca-
deirantes e portadores de 
deficiência.

Questionado sobre a 
melhoria na qualidade dos 
serviços, em virtude de 
reclamações por parte da 
população no tocante ao 
atraso na entrega de cor-
respondências, ele reve-
lou pesquisa que aponta 
que os correios estão em 
primeiro lugar na questão 
operacional e atribuiu o 
problema a falta de regu-
larização de por parte do 
município, de vários lo-
gradouros que têm difi-
cultado o serviço prestado 

pela empresa, a exemplo 
de mudanças em nomes 
de ruas e bairros, e tam-
bém do desordenamento 
na numeração das casas, 
muitas delas com duplici-
dades de números.

Um total de treze car-
teiros, funcionários efeti-
vos da empresa, são res-
ponsáveis pela entrega 
das correspondências na 
cidade, que foi dividida 
em treze áreas denomina-
da de distritos. 

O trabalho de entrega 
de correspondências conta 
também com o auxílio de 
funcionários temporários, 
que prestam serviços aos 
Correios.

Correios reabrem agência reformada 
Em PaTos

As obras que ampliam 
a Ponte da Batalha, que liga 
as cidades de Santa Rita e 
Cruz do Espírito Santo, es-
tão na fase de acabamento 
das bases onde ficam as 
pilastras de sustentação. 
Medindo 70 metros, essas 
bases aumentarão de 90 
para 120 metros a extensão 
da ponte. 

Após a conclusão das 
bases, será iniciada a cons-

trução das pilastras. Em 
cada base são implantadas 
várias estacas de sustenta-
ção com 12 metros de pro-
fundidade. O investimento 
é de R$ 2,8 milhões em re-
cursos próprios do Estado. 

A obra, que é executada 
pela construtora PSO Ltda., 
vai eliminar um problema 
recorrente: o rompimen-
to dos aterros de encontro 
da ponte nos períodos de 

chuvas. Essa providência 
evitará as periódicas inter-
rupções do tráfego da ro-
dovia e reduzirá índices de 
acidentes rodoviários. 

Além dos milhares de 
veículos que trafegam, dia-
riamente, entre a Capital e 
a região do Brejo, a PB-004, 
onde fica a Ponte da Bata-
lha, beneficia diretamen-
te os municípios de Santa 
Rita, Cruz do Espírito Santo 

e Sapé, contemplando uma 
população de 186.741 ha-
bitantes. A rodovia também 
está sendo reformada com 
a restabilização da base e 
asfalto. Em pouco tempo 
a pista entre Santa Rita e 
Sapé estará totalmente re-
cuperada. 

Outras pontes
A recuperação da pon-

te na PB-066, entre a BR-

230 e Ingá, e a construção 
da ponte na PB-054, nas 
proximidades de Itabaia-
na, também estão seguem 
em ritmo normal, já que 
o tráfego de veículos está 
sendo feito através de des-
vios. A ponte da rodovia de 
Itabaiana foi totalmente 
danificada e a de Ingá so-
freu danos em sua estru-
tura nas fortes chuvas do 
ano passado.

Obras estão em fase de acabamento
PonTE da baTalha

Jefferson Saldanha
Da Sucursal de Patos

Foto: augusto Pessoa



Estão sendo ofertadas 2.856 
vagas, distribuídas entre os 
41 cursos de graduação

UNIÃO  A16 João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 28 de julho de 2012

UEPB abre inscrições segunda-feira
VESTIBULAR 2013

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

Por conta do racha no PT, que culminou com a 
impugnação em primeiro grau da aliança da legenda 
com o PP e, em consequência, da candidatura de Daniella 
Ribeiro, o clima da campanha eleitoral esquentou 
bastante em Campina Grande nos últimos dias. É guerra 
declarada.

l No ATAqUE

O PMDB entra nessa briga porque os petistas pró-Daniella 
garantem que Alexandre é um “laranja” da candidatura 
peemedebista. Profundamente irritada, a própria Daniella 
Ribeiro ontem disse isso, com todas as letras, ao chamar o 
candidato do PT de “pau mandado” de Vitalzinho.

Alerta

O seqüestro de um 
recém-nascido levado de 
dentro do Instituto de 
Saúde Elpídio de Almeida 
na última quarta-feira 
chamou a atenção para a 
frouxidão no controle de 
saída das mães com os 
bebês. Apesar de negar a 
dimensão do problema, 
a direção promete mais 
rigor.

Discurso

Apesar das missões políticas e partidárias, com direito 
a uma longa reunião com membros do bloco PP/PT, Gilberto 
Carvalho garantiu que estava em Campina Grande para ações 
administrativas, que incluíam uma palestra na Embrapa e a 
visita a outras cidades da Paraíba. 

Transferência
 

A Comissão 
Permanente do Vestibular 
da UEPB divulgou a relação 
das inscrições homologadas 
para o Processo Seletivo 
para Admissão por 
Transferência Voluntária 
2012.2. A prova para os 
candidatos com inscrições 
homologadas será dia 1º de 
agosto, no Departamento de 
Odontologia.

Ânimos

Barrada

O juiz da 71ª Zona Eleitoral, Giovanni Magalhães Porto, 
acompanhando parecer do Ministério Público, indeferiu o pedido 
de registro de candidatura da ex-prefeita de Campina Grande 
Cozete Barbosa, que tentava voltar à cena política disputando uma 
cadeira no legislativo municipal. O pedido foi indeferido porque 
Cozete teve contas da sua gestão à frente do executivo campinense 
rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. A ex-petista, hoje 
filiada ao PSC, governou a cidade entre 2002 e 2004.

Congresso de Automática

Entre os dias 2 e 6 de setembro, a comunidade científica 
e representantes de empresas de automação, robótica e 
mecatrônica de todo o país estarão reunidos em Campina 
Grande no 19º Congresso Brasileiro de Automática. O evento, 
que este ano está sendo organizado pelo Departamento de 
Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Campina 
Grande, será realizado no Centro de Convenções Raymundo 
Asfóra, no Garden Hotel. Maiores informações podem ser 
conferidas no portal da UFCG.

Memória

A morte do poeta, pracinha, jornalista, tribuno, vereador 
e líder político Félix de Souza Araújo completou 59 anos 
ontem. Félix Araújo, que morreu no dia 27 de julho de 1953, 
quando não tinha completado ainda 31 anos de idade, é o 
patrono da Câmara Municipal de Campina Grande. Félix foi 
ferido a bala por um servidor da prefeitura, João Alves de 
Brito, quando, na condição de vereador, investigava as contas 
do executivo municipal. Atingido nas costas, o jovem vereador 
morreu duas semanas após sofrer o atentado.

A Comissão Permanen-
te do Vestibular (Comvest) 
da Universidade Estadual da 
Paraíba inscreve, via on-line, 
a partir da próxima segunda-
-feira, 30 de julho, para o Ves-
tibular 2013 da Instituição. 
As inscrições vão até o dia 15 
de agosto. Estão sendo oferta-
das 2.856 vagas, distribuídas 
entre os 41 cursos de gradua-
ção da UEPB, sendo 50% das 
vagas destinadas ao sistema 
de cotas de inclusão (que en-
volvem alunos oriundos da 
rede pública de ensino) e as 
outras 50% para o sistema de 
cota universal. 

Para se inscrever, o can-
didato deve acessar o site da 
Comvest (www.comvest.uepb.
edu.br), preencher o formulá-
rio eletrônico e imprimir o bo-
leto de pagamento da taxa de 
inscrição, no valor de R$ 90,00 
(noventa reais), que poderá ser 
quitado até o dia 17 de agosto. 
No ato da inscrição, o candida-
to optará por apenas um curso 
de graduação no seu respectivo 
turno e uma língua estrangeira 
(inglês ou espanhol). Ao final 
do preenchimento de todos os 
campos obrigatórios, o sistema 
emitirá o número do protocolo 
de inscrição.

Os candidatos isentos 
da taxa de inscrição devem 
acessar a página da Comvest 
na internet para completar os 
demais campos do Formulário 
Eletrônico de Inscrição, que 
foi parcialmente preenchido, 
quando da solicitação deste 
benefício. Para ter acesso ao 
formulário será exigido do can-
didato o número do CPF forne-
cido pelo candidato, quando da 
solicitação de isenção da taxa 

Missão

O secretário-geral da Presidência da República, 
Gilberto Carvalho, veio a Campina Grande para tentar 
debelar a profunda crise instalada entre PT, PP e PMDB por 
conta da oposição de Alexandre Almeida (PT) à aliança do 
partido com a prefeitável pepista Daniella Ribeiro.

Desautorizado

Gilberto Carvalho tentou adotar publicamente um tom 
conciliador, mas deixou claro que Alexandre Almeida não é 
considerado um representante do PT em Campina Grande. O 
secretário também confirmou que a direção nacional quer a 
aliança do partido com o PP na cidade.

de inscrição. As inscrições ho-
mologadas serão divulgadas no 
dia 22 de agosto e a partir do 
dia 18 de setembro o compro-
vante de inscrição será disponi-
bilizado para impressão no site 
da Comissão.

As provas do processo 
seletivo serão realizadas nos 
dias 2 e 3 de dezembro, das 8h 
as 13h. No primeiro dia serão 
aplicadas as provas de Produ-
ção Textual, Língua Portugue-
sa, Literatura Brasileira e Lín-
gua Estrangeira para as áreas 
I, II, III e IV. No segundo dia as 
provas são de Química, Física 
e Matemática (área I), Quí-
mica, Física e Biologia (área 
II), História e Geografia (área 
III), Matemática, História e 
Geografia (área III – Adminis-
tração e Ciências Contábeis) 
e Química, Física, Biologia e 

Matemática (área I e IV – Ci-
ências da Natureza).

 As solicitações de provas 
fora dos locais estabelecidos 
somente serão apreciadas se o 
candidato estiver interno em 
instituição hospitalar, nos mu-
nicípios de Campina Grande, 
Guarabira, Catolé do Rocha, 
João Pessoa, Monteiro, Patos 
e Araruna. As solicitações de-
vem ser entregues na sede da 
Comvest, em Campina Gran-
de, e serão julgadas à vista de 
documentos comprobatórios 
que as instruam, atestando a 
impossibilidade de locomoção 
do candidato, por motivo de 
saúde, para o local indicado no 
seu comprovante de inscrição, 
até duas horas antes do início 
da prova, ressalvada a respon-
sabilidade da Comissão Perma-
nente do Vestibular.

O candidato deverá com-
parecer ao local das provas 
com, no mínimo, 30 minutos de 
antecedência. O acesso ao local 
das provas só será permitido 
ao candidato que apresentar 
um documento de identificação 
original com foto. Não será ad-
mitida a entrada de candidato 
portando nenhum tipo de apa-
relho eletrônico.

O resultado final do Ves-
tibular será divulgado no dia 8 
de janeiro de 2013. As matrí-
culas dos aprovados para a pri-
meira entrada serão realizadas 
no dia 14 de janeiro e a matrí-
cula prévia dos classificados 
para a segunda entrada será 
no dia 15 de janeiro. O edital 
completo com todas as normas 
do processo seletivo pode ser 
acessado no endereço eletrôni-
co www.comvest.uepb.edu.br.

FOTO: Arquivo

UEPB inscreve pela internet para os cursos de graduação até o próximo dia 15 de agosto

Uma parte de uma mar-
quise desabou na manhã 
de ontem em uma escola 
privada em Campina Gran-
de, no Agreste paraibano. A 
instituição infantil ‘Portinha 
Encantada’ é localizada no 
bairro de Bodocongó e fun-
ciona no período matutino e 
vespertino. Apesar do susto, 
não houve vítimas.

Passava um pouco das 8h 
da manhã quando os pedaços 
de marquise, localizados na 
parte superior, caíram pro-
vocando um grande barulho 
no local. A diretora da escola 
infantil, Divina Maria, relatou 
ter comunicado ao dono do 
prédio sobre as rachaduras 
detectadas há algum tem-
po. “Havíamos conversado a 
respeito desse problema, e 
tinha ficado estabelecimento 
que seriam tomadas as provi-
dências assim que passasse o 
período chuvoso”, explicou a 
responsável.

O 2º Batalhão do Corpo 
de Bombeiros Militar (BBM) 
foi acionado e o trabalho foi 
concluído com êxito. “Quan-
do comparecemos ao local, 
retiramos cerca de vinte 
crianças com vida do am-
biente. Uma família também 
estava presente, ressaltando 
a presença de uma senhora 

Marquise de uma escola de CG desaba 
SEM MANUTENÇÃo

de 90 anos de idade. Graças 
a Deus conseguimos resgatar 
as pessoas sem haver qual-
quer problema maior”, come-
morou o major Fábio Santos.

No entanto, o coman-
dante do 2º BBM, deixou 
o alerta aos responsáveis. 
“Estamos lidando com vidas 
e por isso devemos ter cui-
dados indispensáveis. Com 
a época chuvosa é esperado 
que haja o desmoronamento 
da estrutura física, caso não 

tenham as manutenções. 
Dessa forma, foi visto como 
um reflexo de um projeto to-
talmente errado e sem pre-
ocupações maiores. O nosso 
trabalho em torno de cons-
cientização vem sendo mani-
festado há mais de 4 meses 
atrás, informando não só os 
problemas das marquises 
como também, as edifica-
ções antigas e mal dimensio-
nadas”, preveniu Santos.

A Defesa Civil do municí-

pio esteve averiguando o fato 
ocorrido e reforçou dizendo 
que a população deve estar 
constantemente realizando 
as manutenções necessárias 
nos prédios, marquises, la-
jes, etc. O coordenador, Hugo 
Pires, disse que foi solicitado 
o trabalho de um engenheiro 
para a elaboração do laudo. 
Após o resultado, será dada 
a conclusão dizendo se será 
interditada definitivamente 
ou não a instituição. 

Kalyenne Antero 
Especial para A União

Todo material estrutural da marquise caiu junto do parque infantil dentro da própria escola

FOTO: Gustavo Almeida



Justiça “corta” 327 da disputa
candidaturas impugnadas
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página 19
Políticas
17

agenda dos candidatos

O candidato não infor-
mou as atividades do dia.

antônio radical 
(pstu)

O candidato participa 
às 6h de um passeio ciclístico 
pela paz, com concentração 
no Portal de Intermares. Às 
8h, visita o Mercado Central e, 
às 10h, tem encontro com mo-
radores do Alto do Mateus. Às 
17h, faz caminhada no Bairro 
das Indústrias, e à noite, parti-
cipa de encontro na Praça das 
Paz, nos Bancários.

A candidata participa 
pela manha, às 8h, de adesi-
vagem e panfletagem na Ave-
nida  Maranhão. À tarde, parti-
cipa de debate sobre políticas 
públicas para a juventude, no 
cruzamento da Avenida Cami-
lo de Holanda com a Avenida 
Maximiano de Figueiredo. Às 
16h, participa de caminhada no 
Conjunto Esplanada.

Pela manhã, o candida-
to faz uma visita à Feira do 
Bairro dos Estados. Às 10h, se 
reúne com lideranças sindicais. 
À tarde, se reúne com lideran-
ças e ativistas culturais. Às 
15h, participa de uma caminha-
da na Comunidade Tito Silva, 
com concentração na Avenida 
Beira Rio. Às 20h, participa de 
reunião com músicos.

A candidata não infor-
mou as atividades do dia.

O candidato, pela manhã, 
às 8h, participa de adesivagem 
e panfletagem no Mercado da 
Torre. Às 12h, será entrevista-
do em uma emissora de rádio 
local. Às 14h, se reúne com a 
coordenação de campanha. À 
noite, às 18h, inaugura o Co-
mitê de Josinato Gomes, no 
Valentina Figueiredo. Às 19h, 
se reúne com lideranças.

O candidato participa 
pela manha, às 9h, de uma 
panfletagem no Mercado de 
Mangabeira. À tarde, às 16h, 
participa de atividades cultu-
rais na Casa Lauro Xavier Pi-
res, no Centro. À noite, às 19h, 
se reúne com moradores do 
bairro Padre Zé. 

cícero Lucena 
(psdB)

Estelizabel 
Bezerra (psB)

José maranhão 
(pmdB)

Lurdes sarmento 
(pcO)

Luciano cartaxo 
(pt) 

renan palmeira 
(psOL)

Candidatos estão inaptos a 
concorrer. Quase 50% dos 
pedidos já foram julgados

Priscylla Meira
priscyllameira@gmail.com

Cerca de 50% dos pedi-
dos de registro de candidatu-
ra para os cargos de prefeito 
e vereador na Paraíba foram 
julgados pelos juízes das 
Zonas Eleitorais. Até o final 
da tarde de ontem, a Justiça 
Eleitoral já havia conside-
rado inaptos a concorrer ao 
pleito deste ano 327 candi-
datos, sendo 302 vereadores, 
13 candidatos a prefeito e 12 
candidatos ao cargo de vice-
-prefeito.

Entre os municípios que 
tiveram os maiores índices 
de registros inaptos, seja por 
indeferimento ou renúncia, 
Rio Tinto aparece com 16,4% 
dos pedidos de registro de 
candidatura a vereador anu-
lados. Dez candidatos renun-
ciaram e um pedido foi can-
celado pela Justiça Eleitoral. 
Além dos candidatos às va-
gas na Câmara Municipal, um 
concorrente ao cargo de pre-
feito, Fernando Naia, do PSB, 
também desistiu da disputa.

O maior número de can-
didatos a vereador que desis-
tiram da disputa ou tiveram 
os registros indeferidos foi 

O candidato a vice-
-prefeito na mesma chapa, o 
deputado federal Efraim Fi-
lho (DEM) está otimista com 
relação ao desempenho e ao 
futuro da campanha, apesar 
de a socialista Estalizabel 
Bezerra ainda não ter pon-
tuado muito bem nas pesqui-
sas eleitorais. E argumenta 
como motivação os pleitos 
anteriores.

“Nas últimas pesquisas, 
na Paraíba, quem começou 
atrás ganhou e foram os ca-
sos justamente de Cássio 
Cunha Lima e Ricardo Cou-
tinho”, lembrou o parlamen-
tar,  para quem, começar 
atrás aqui em nosso Estado 
“é sinal de boa sorte do meio 
para o final”, completou o de-
mocrata.

Para sustentar a sua con-
fiança na candidatura, Efraim 
lembrou detalhes das últimas 
eleições para o Governo do 
Estado, onde os candidatos 
Cássio Cunha Lima (PSDB) e, 
posteriormente, Ricardo Cou-
tinho (PSB), apareciam bem 
atrás do peemedebista José 
Maranhão (PMDB) nas con-
sultas de opinião sobre o voto 
e, no entanto, conseguiram 
vencer.

O deputado federal con-
siderou que as pesquisas não 
definem o resultado da elei-
ção. Para o legislador, o que 
vai desequilibrar o pleito 
será o calendário político re-
alizado pelos candidatos nos 
últimos três meses que ante-
cedem o dia da eleição.

Ele calcula que 60% dos 
eleitores de João Pessoa ain-
da não têm candidato defini-
do, conforme consultas es-
pontâneas divulgadas sobre 
a corrida eleitoral na Capital 
e que a grande maioria do 
eleitorado ainda não se posi-
cionou de fato.

Para Efraim Filho, esse 
detalhe é muito positivo por-
que, sendo José Maranhão e 
Cícero Lucena já muito co-
nhecidos, quem ainda não se 
posicionou em defesa deles é 
porque quer votar num ou-
tro candidato.

“O caso desses eleitores 
é de procurar alguém que te-
nha um projeto político em 
convergência com o que eles 
pensam e nisso Estelizabel 
leva vantagem, na medida 
em que vai ficando mais co-
nhecida junto ao eleitorado 
e conquistando a confiança”, 
concluiu.

O candidato Luciano 
Cartaxo recebeu um convite 
para participar de um café da 
manhã, na próxima segunda-
-feira, com o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, no 
Hotel Mercury, em São Paulo.

Cartaxo disse que vai 
aproveitar a oportunidade 
para expor suas propostas 
para governar a cidade. “Va-
mos falar sobre nossos pro-
jetos e contar com o auxílio 
da experiência administrati-
va de Lula. João Pessoa está 
sendo tratada de maneira 
muito especial pela direção 
do PT nacional. Queremos 
fazer com o que a cidade seja 
cada vez mais contemplada 
pelo Governo Federal e con-
taremos com este suporte 
para nossa gestão munici-
pal”, declarou.

Já a candidata Este-
la Bezerra (PSB) disse que 
João Pessoa ganhará linhas 
de ônibus rápidos nas prin-
cipais avenidas da cidade e 
terminais de integração in-
terbairros, melhorando a 
mobilidade urbana na capital 
paraibana. Ela explicou que 
as quatro linhas de BRT (do 
inglês Bus Rapid Transport) 
funcionarão nas Avenidas 
Epitácio Pessoa, Cruz das Ar-
mas, Pedro II e 2 de Fevereiro, 
que terão sua infraestrutura 
adequada para receber ôni-
bus de alta capacidade e esta-
ções de acesso.

Sobre a acessibilidade e 
o uso de modalidades dife-
renciadas de transporte ur-
bano, ela citou como exem-
plo um estudante que sai de 
um de um bairro da cidade 
para chegar a universidade, 
que poderia usar a bicicleta 
em um trecho do percurso, 
deixá-la em um bicicletário, 
próximo à estação de ônibus 
e fazer o resto do percurso 
com transporte coletivo.

 O candidato Cícero Lu-
cena (PSDB) visitou os bair-
ros da Capital e percebeu 
que em algumas comunida-
des faltam creches e equipa-
mentos comunitários de la-
zer, além de posto de saúde. 
Algumas vielas sem calça-
mento são outros problemas 
que afligem a Comunidade 
Renascer I e outras comu-
nidades próximas, como a 
Saturnino de Brito e a Santa 
Emília de Rodat.

registrado em Bayeux. Do to-
tal de 328 concorrentes, 12 
apresentaram renúncia e dois 
tiveram os registros cancela-
dos pela Justiça Eleitoral.

O número expressivo de 
inaptos pode ser constatado 
ao se comparar com o qua-
dro de candidaturas de João 
Pessoa. Na Capital, foram 
apresentados 576 pedidos 
para candidatura de verea-
dor e apenas 12 delas não 
estão aptos para as eleições 
de outubro.

Entre os registros ana-
lisados em toda a Paraíba, 
foram deferidas 5.686 can-

didaturas, sendo 236 candi-
datos a prefeito, 247 vices e 
5.211 concorrentes ao cargo 
de vereador.

No total, foram apresen-
tados 12.171 pedidos de re-
gistros nos 223 municípios 
paraibanos. Até ontem, 6.013 
solicitações haviam sido ana-
lisadas. Outros 6.158 regis-
tros deverão ser julgados até 
o próximo dia 5, data em que 
todos os pedidos originá-
rios de registro, inclusive os 
impugnados, deverão estar 
julgados, conforme determi-
nação do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

n Daniella Ribeiro (Campina Grande);
n Espedito Aldeci Mangueira Diniz (Santana de 
Mangueira);
n João da Utilar (Sapé);
n José Carlos Soares (Santana dos Garrotes);
n José Fernades Gorgonho Neto (Rio Tinto);
n José Paulo Vitorino dos Santos (Santa Rita);
n José Venilton de Almeida Holanda (Bonito de 
Santa Fé);
n Maria Galdino Irma (Nova Olinda);
n Paulo Fracinette de Oliveira (Massaranduba);
n Rodrigo Alves de Lima (Bayeux);
n Sabino Dias de Almeida (Bonito de Santa Fé);
n Sérgio Romero da Silva (Gurinhém);
n Vani Leite Braga de Figueirêdo (Conceição).

considerados inaptos:

No município de Boni-
to de Santa Fé, localizado no 
extremo oeste da Paraíba, a 
493 Km de distância de João 
Pessoa, os eleitores deverão 
ter apenas uma opção de can-
didato a prefeito nas eleições 
municipais de outubro. A Jus-
tiça Eleitoral indeferiu ontem 
duas das três candidaturas a 
prefeito que haviam sido re-

gistradas na cidade e o pleito 
deve ser protagonizado por 
apenas uma candidata.

Alderi Caju (PMDB) é, por 
enquanto, candidata única na 
cidade. Os concorrentes da 
oposição Sabino Dias (PSD) - e 
Venilton Holanda (PHS) foram 
julgados como inaptos para 
disputarem o cargo de pre-
feito após perderem o prazo 

do calendário eleitoral e não 
apresentarem o percentual 
mínimo de 30% de candidatas 
mulheres por partido.

Após a decisão, a co-
ligação Frente Popular Li-
bertadora - encabeçada por 
Sabino Dias - protocolou um 
recurso no cartório eleitoral 
da cidade para tentar rever-
ter a situação.

Efraim: “na Paraíba, 
ganha quem sai atrás”

pEsquisa ELEitOraL

Dois de três concorrentes estão fora

Efraim Filho lembrou que maioria do eleitorado não se decidiu ainda

Luciano vai 
se encontrar 
com Lula na 
segunda-feira

Governador visita projeto que 
beneficia 65 famílias no Brejo

O governador Ricardo 
Coutinho visita amanhã, às 
10h, o Projeto Empreender 
Piscicultura, na comunidade 
Lagoa do Mathias, no Distri-
to de Roma, município de Ba-
naneiras, localizado no Brejo 
paraibano. Atualmente, o 
projeto beneficia diretamen-
te 65 famílias na cidade.

O projeto integra um 
empreendimento conjunto 
com a participação de duas 

associações de produtores, 
a Prefeitura e o Governo do 
Estado. São três atividades 
produtivas distintas piscicul-
tura, bananicultura e fabri-
cação de doces e a hortifru-
ticultura, porém interligadas 
pela estratégia operacional 
do Empreender de manter 
um gestor executivo na res-
ponsabilidade de coordenar 
as atividades e manter um 
sistema de gestão. 

Além de gerar fonte de 
renda às famílias, o projeto 
também proporciona o co-
nhecimento de técnicas pró-
prias, como: melhoramento 
do solo, das sementes, do 
plantio, da colheita e da cria-
ção de peixes. Além de con-
ferir qualidade ao que está 
sendo produzido e desenvol-
vido nas áreas de piscicultu-
ra, bananicultura e hortifru-
ticultura. 

Foto: Divulgação



Secretário acredita na aprovação
empréstimo da cagepa
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geraL

Lúcio Flávio disse que os 
“parlamentares de bom 
senso” não votarão contra

Ademilson José
ademilsonjosé@gmail.com

o saco de pancadas da 
eleição em campina 

O empresário Alexandre Almeida parece ter 
virado o saco de pancadas da eleição deste ano na 
cidade de Campina Grande. Candidato a prefeito da 
cidade pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Almeida 
tem sido vítima tanto dos adversários como dos 
próprios militantes do seu partido. 

Primeiro, o presidente do PT, o ex-deputado 
Rodrigo Soares, disse que Alexandre Almeida fraudou 
documentos do PT para se dizer candidato a prefeito 
de Campina. Ontem, Rodrigo Soares divulgou uma nota 
à imprensa sobre o episódio que envolve Alexandre e o 
PT em Campina.

Diz a nota: “O Partido dos Trabalhadores reafirma 
perante a sociedade paraibana a decisão política de 
todas as suas instâncias municipal, estadual e nacional, 
em apoiar a candidatura de Daniella Ribeiro do PP 
(Partido Progressista) para prefeita de Campina 
Grande, indicando o companheiro petista Peron 
Japiassu como candidato a vice-prefeito”.

E segue: “O Sr. Alexandre Almeida nunca fez 
convenção e vem atuando de maneira fraudulenta e 
caluniosa perante o Poder Judiciário e suas instâncias, 
inclusive utilizando de mecanismos como um 
plebiscito fraudado e outros atos que nunca foram 
sequer aprovados nas instâncias do PT, sendo público e 
notório que o mesmo até tempo atrás exercia um cargo 
de assessoria de confiança no Senado da República, 
agindo a serviço de forças políticas externas que têm 
apenas interesses em fugir do debate sobre a cidade de 
Campina Grande”.

E conclui Rodrigo: “Através de suas direções, 
o PT está tomando todas as providências jurídicas 
para garantir que a verdadeira e legítima decisão 
política dos/as militantes da legenda seja respeitada 
e garantida no pleito eleitoral. Não aceitaremos 
as provocações advindas de quem quer que 
seja e faremos do pleito eleitoral na cidade de 
Campina Grande um momento para o debate das 
ideias e das propostas para o povo campinense e 
paraibano”.

Como se não bastasse isso, também ontem 
a deputada estadual Daniella Ribeiro, candidata 
do PP à Prefeitura de Campina, denunciou que 
Alexandre Almeida “é um laranja do prefeito 
Veneziano Vital”. O vice de Daniella é Peron 
Japiassu, indicado pelo PT. 

Para a direção estadual do PT, a coligação do 
partido, em Campina Grande, é com o PP de Daniella. 
Mas para Alexandre Almeida o partido tem candidato 
próprio a prefeito e o candidato é ele. 

zeeuflavio@gmail.com

euflávio
Zé

No cariri de monteiro

Pelo que apurou a pesquisa do Ipesp, a prefeita Edna Henrique 
(PSDB) será reeleita em Monteiro com 45 por cento dos votos válidos. 
Seu concorrente mais próximo, o empresário Juraci Conrado (PTB) 
vem em segundo lugar com 25 por cento. Monteiro é o município mais 
importante da região do Cariri da Paraíba. 

Mas a eleição lá ainda vai esquentar muito. 

O secretário chefe da 
Casa Civil do Governo do 
Estado, Lúcio Flávio Vas-
concelos, comentou ontem 
que, apesar da polêmica 
criada em torno do assun-
to, o aval que o Governo do 
Estado quer da Assmbleia 
para contrair um emprésti-
mo de R$ 150 milhões junto 
à Caixa Econômica Fede-
ral para a Cagepa deve ser 
aprovado pela maioria dos 
parlamentares.

“Alguns setores da opo-
sição partem do propósito 
de que toda matéria do go-
verno é ruim, mas, mesmo 
assim, em ambas as banca-
das há parlamentares que 
não pensam dessa maneira 
e que pensam no Estado”, 
afirmou Lúcio Flávio, um 
dos auxiliares do Poder 
Executivo que mais se rela-
cionam com os deputados 
dos mais diversos partidos.

Ele entende que “os 
parlamentares de bom sen-
so não ficarão contra a von-
tade do povo da Paraíba. 
Vários deles comungam o 
mesmo pensamento da ad-
ministração estadual”, com-
pletou o secretário.

O projeto que trata do 
empréstimo deve ser colo-
cado em discussão na ses-
são da próxima quarta-fei-
ra, mas antes deve ser tema 
de recurso a ser impetrado 
junto à Mesa pelo líder da 
base aliada, deputado Her-
vázio Bezerra (PSDB), em 
face de a matéria ter recebi-
do parecer contrário na Co-
missão de Orçamento e aca-
bou não indo a plenário na 
última quarta-feira, como 
se noticiou.

O candidato que quiser 
realizar qualquer ato público 
de propaganda de rua deve 
comunicá-lo previamente à 
Justiça Eleitoral e também 
ficar ciente de que, se por 
qualquer motivo não realizá-
-lo, terá de ressarcir os cus-
tos com garantia da ordem 
pública, adequação de trân-
sito e demais despesas que 
sejam necessárias à realiza-
ção do evento.

O alerta foi feito ontem 
pelo juiz da Propaganda de 
Rua e da 76ª Zona Eleitoral, 
Eduardo José de Carvalho 
Soares, ao justificar que a de-
cisão está respaldada no arti-
go 249 do Código Eleitoral e 
que o cumprimento da obri-
gação será dado pelo chefe 
do cartório.

Ele explicou ainda que 
para realização desses atos, 
o candidato ou responsável 
terá de comunicar à Justiça 
Eleitoral pelo menos 48 ho-
ras antes e que os casos de 
desistência devem ser comu-
nicados até 12 horas antes 
do horário estabelecido para 
começar.

Esses pontos de discipli-
namento para os sete candi-
datos a prefeito e os mais de 

500 que concorrem à Câmara 
Municipal foram apresen-
tados ontem de manhã pelo 
magistrado no Fórum De-
sembargador José Martinho 
Lisboa, situado na Avenida 
Odon Bezerra, 309, em Tam-
biá, na Capital, local onde 
também fica situado o Car-
tório da 76ª Zona Eleitoral, 
credenciado para receber os 

comunicados de realização e 
desistência dos eventos por 
parte dos seus organizadores 
ou candidatos. Nos comuni-
cados de realização dos even-
tos, os candidatos devem es-
pecificar dia, local, percurso 
(identificando rua a rua) e 
tempo de duração.

A recomendação diz ain-
da que, caso sejam distribuí-

dos, na abertura do protoco-
lo, mais de uma comunicação 
e/ou requerimento para o 
mesmo dia, horário e local, 
serão convocados os interes-
sados para participar de sor-
teio público, às 15h do mes-
mo dia do protocolamento, 
na sede do Cartório Eleitoral 
da 76ª Zona que fica no Fó-
rum Martinho Lisboa.

Funcionários programam manifestação

Candidato terá que arcar com despesa pública
propagaNda de rUa

Os servidores da Com-
panhia de Água e Esgoto da 
Paraíba (Cagepa) preten-
dem realizar outra mani-
festação em frente à Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
na próxima quarta-feira, dia 
1º. O protesto é para tentar 
pressionar os deputados 
estaduais a incluir na pau-
ta de votação o Projeto de 
Lei 992/2012, que autoriza 
o Governo do Estado a ser 
avalista do empréstimo fei-
to pela empresa com a Caixa 
Econômica Federal.

D acordo com um dos 
diretores do Sindicato dos 
Trabalhadores da Indústria 

da Purificação de Água em 
Serviços de Esgoto do Es-
tado da Paraíba, Domingos 
Sávio, além dos servidores 
da Capital, vão participar 
da manifestação os funcio-
nários das Regionais São 
João do Rio do Peixe, Alto 
Piranhas, Brejo, Borborema, 
e da Região Metropolitana 
de João Pessoa. “Vamos ter 
um grande número de ser-
vidores para pressionar os 
deputados a votarem e au-
torizarem o aval ao Estado 
para que a Cagepa consiga o 
empréstimo”.

Sávio explicou que o en-
volvimento dos quase três-
mil servidores para ajudar a 
empresa é porque todos sa-
bem que com o empréstimo, 

no valor de R$ 150 milhões, 
as dívidas serão sanadas. 
“Nós, funcionários, temos a 
consciência que a empresa 
tem uma função social im-
portante. Por isso, melho-
rar a situação da Cagepa é 
garantir um melhor atendi-
mento aos seus consumido-
res. Então, vamos continuar 
pressionando os deputados 
até eles votarem a favor”.

Por volta das 8h, na pró-
xima quarta-feira, os manifes-
tantes vão se concentrar na 
sede do Sindicato dos Traba-
lhadores da Indústria da Pu-
rificação de Água em Serviços 
de Esgoto do Estado da Para-
íba, no Bairro de Jaguaribe e 
seguir da sede do sindicato 
até a Assembleia Legislativa.

O secretário Lúcio Flávio lembrou que vários parlamentares “comungam do pensamento do governo”

O juiz Eduardo José de Carvalho  lembra que a medida está prevista no Código Eleitoral
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Faltava essa

Desde o início da manhã da última quinta-feira (26), o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) tem atendido inúmeras ligações de eleitores 
informando que receberam e-mail em nome da Central do Eleitor do 
Tribunal, avisando que  o título de eleitor está suspenso  e pedindo que 
regularizem a situação por meio de formulário anexo. O Tribunal esclarece 
que esse e-mail  é falso, não foi encaminhado pela Justiça Eleitoral e pode 
conter vírus.

Todo cuidado é pouco

Quem faz isso?

O TSE reitera que não envia e-mails aos eleitores, nem mesmo 
para comunicar pendências ou cancelamento de títulos. A Corte Eleitoral 
também não autoriza qualquer instituição a fazê-lo. A única exceção são 
e-mails em resposta a dúvidas encaminhadas ao TSE. Dessa forma, caso o 
eleitor receba e-mail em nome da Justiça Eleitoral, a mensagem deve ser 
apagada. 

O TSE diz que não se responsabiliza por perdas alheias. 



CONTRAPARTIDA DE EMPRESÁRIOS

Medida seria resposta 
à decisão do Governo 
Federal de reduzir o IPI

Dilma cobra garantia de empregos

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - sÁBADO, 28 de julho de 2012
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Londres (Reino Unido) - 
A presidente Dilma Rousseff 
cobrou ontem dos empre-
sários contrapartida, como 
a garantia de empregos, em 
resposta à decisão do gover-
no de reduzir o Imposto so-
bre Produtos Industrializa-
dos (IPI) para os automóveis 
e a desoneração do tributo 
para os eletrodomésticos 
da linha branca e móveis. A 
presidente disse ainda que 
o governo faz estudos para 
promover uma série de deso-
nerações. Mas não detalhou 
informações sobre o levanta-
mento.

“Damos incentivos fis-
cais e financeiros e que-
remos retorno”, destacou 
Dilma, antes de almoçar 
com atletas brasileiros, em 
Londres. “Não (queremos 
retorno) para nós, mas para 
o país inteiro, que é a manu-
tenção do emprego. Damos 
incentivo para garantir em-
prego. Eles têm de saber que 
é por esse único motivo”, 
ressaltou.

A cobrança de Dilma 
ocorre no momento em que 
o Sindicato dos Metalúrgicos 
de São José dos Campos (SP) 

Belo Horizonte  - Virtu-
al candidato do PSDB para 
as eleições presidenciais de 
2014, o senador Aécio Neves 
(MG) se mostrou contrário à 
possibilidade de adiamento 
do julgamento do processo do 
mensalão pelo Supremo Tribu-
nal Federal (STF) para depois 
eleições de outubro, como soli-
citou à corte um grupo de ad-
vogados ligado ao PT. Segundo 
o tucano, a questão não pode 
pautar as discussões nos plei-
tos locais, mas ressaltou que o 
julgamento “tem que aconte-
cer” e admitiu que o caso pode 
influenciar nas urnas.

“Vejo preocupação mui-
to grande entre dirigentes do 
PT, até pela desorganização 
da própria ação daqueles réus 
que terão que apresentar lá a 
sua defesa. A gente vê que há 
grande contradição entre as 
defesa de A, B ou C, (mas) não 
consigo fazer ainda essa ava-
liação”, disse.

O tucano garantiu que, no 
caso da capital, não vai “trazer 
a questão do mensalão para 
a campanha”. “Nem acho que 
devemos trazer”, salientou. 
Mas ressaltou que o julgamen-
to, marcado para ter início 
no próximo dia 2, “é um fato 
que está aí” e que o STF tem o 
“papel” de por o processo em 
pauta, seja para “absolver ou 
condenar” os réus.

Brasília – A Caixa Econô-
mica Federal espera superar 
a meta de liberação de cré-
dito para construção e refor-
ma de casas de agricultores 
familiares e trabalhadores 
rurais. A meta do Programa 
Nacional de Habitação Ru-
ral (PNHR), que faz parte 
do Minha Casa, Minha Vida, 
é financiar a construção e a 
reforma de 60 mil moradias, 
entre 2011 e 2014.

Segundo o diretor de 
Habitação da Caixa, Teotô-
nio Rezende, a expectativa é 
que no início do próximo ano 
essa meta seja alcançada e 
revisada. Desde que o banco 
começou a atuar no progra-
ma, em setembro de 2009, 
foram liberados recursos 
para 29.131 famílias. Desse 
total, no primeiro semestre 
deste ano, foram atendidas 
9.665. “Pelo volume de pro-
postas em análise atualmen-
te na Caixa, será possível su-
perar essa meta”, disse.

Rezende destacou que 
o programa ganhou maior 
impulso no ano passado, 
quando foi feita articulação 
com entidades de classe para 
atender melhor às necessi-
dades dos agricultores fami-
liares e trabalhadores rurais. 

São Paulo – Às vésperas 
de reunir-se com o ministro 
da Fazenda, Guido Mantega, 
e com o secretário executivo 
da pasta, Nelson Barbosa, a 
diretoria da Associação Na-
cional dos Fabricantes de 
Veículos Automorores (An-
favea) preferiu não comen-
tar a cobrança feita ao setor 
feita pela presidente Dilma 
Rousseff, mas, por meio de 
sua assessoria de imprensa, 
disse que houve expansão 
do número de postos de tra-
balho em junho.

Dilma, que está em Lon-
dres para a abertura dos Jo-
gos Olímpicos, disse que de-
seja ver cumprido o acordo 
que prevê a manutenção dos 
empregos em troca da redu-
ção do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI). 
Esse acordo estabeleceu o 
estímulo fiscal concedido 
pelo governo ao setor auto-
motivo, de maio a agosto.

Por meio de sua asses-
soria de imprensa, a Anfa-
vea ressaltou que o último 
levantamento sobre o de-
sempenho do setor, relativo 
a junho, indicou uma expan-
são no número de postos de 
trabalho, com a criação de 
1,9 mil vagas. A base de tra-
balhadores passou de 145 
mil, em maio, para 146,9 mil, 
em junho, depois de ter fica-
do praticamente estável nos 
meses anteriores. Em março, 
houve um leve crescimento, 
de 145 mil para 145,1 mil, 
e em abril, de 145 mil para 
145,2 mil.

Apesar disso, a Anfavea 
admite que, isoladamente, 
existem problemas que en-
volvem o segmento de ca-
minhões e as mudanças na 
General Motors. E é nessa 

Parente de pessoa adul-
ta desaparecida poderá con-
tar com mais um auxilio para 
localizar o paradeiro do seu 
familiar. Projeto de lei com 
esse objetivo já conta com 
parecer favorável do relator, 
senador Paulo Davim (PV-
-RN), e está pronto para ser 
votado na Comissão de Di-
reitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH).

A proposta (PLS 
667/2011) pretende ampliar 
as ferramentas que o Minis-
tério da Justiça usa para so-
lucionar casos de desapare-
cimento de pessoas no país. 
Atualmente, o Cadastro Na-
cional de Crianças e Adoles-

centes Desaparecidos con-
tribuiu para a localização de 
700 jovens, segundo informa 
o autor do projeto, senador 
Vital do Rêgo (PMDB-PB).

Vital do Rêgo propõe 
que seja instituído o Ca-
dastro Nacional de Pessoas 
Desaparecidas. Ele observa 
que o desaparecimento de 
pessoas adultas continua 
sendo um grave problema 
da sociedade, afligindo di-
versas famílias. Para ele, 
um cadastro nacional que 
inclua tanto jovens e adul-
tos, organiza o sistema de 
busca nos estados e agiliza 
o acesso as informações em 
regiões que ainda não con-

tam com a ferramenta.
O relator acrescenta que 

a falta de estatísticas produ-
zidas de maneira centraliza-
da impede que se conheçam 
as causas que levaram as 
pessoas a se afastarem de 
seus lares ou de terem sido 
induzidas ou forçadas a isso 
e dificulta o dimensionamen-
to do problema.

Ao apoiar a matéria, 
Paulo Davim enfatiza que o 
Estado deve enfrentar o pro-
blema do desaparecimento 
de pessoas adultas a partir 
de dados nacionalizados 
para facilitar a busca e o re-
gistro, ampliando as chances 
de solucionar os casos.

O enfrentamento da 
seca no Nordeste é o tema de 
duas das três medidas provi-
sórias que trancam a pauta 
do plenário na primeira ses-
são do segundo semestre. A 
MP 565/12 institui linhas de 
crédito para produtores ru-
rais de municípios em situa-
ção de emergência ou estado 
de calamidade pública; e a 
569/12 abre crédito extraor-
dinário de R$ 688,5 milhões 
para atender a população 
atingida.

Aprovada na comissão 
mista com o relatório do se-
nador Walter Pinheiro (PT-
-BA), a MP 565/12 autoriza o 
Executivo a criar essas linhas 
de crédito com recursos dos 
fundos constitucionais do 
Norte, do Nordeste e do Cen-
tro-Oeste. Serão beneficia-
dos os setores rural, indus-
trial, comercial e de serviços 
em áreas atingidas por secas 
e enchentes.

A medida também per-
mite a ampliação do valor do 
Auxílio Emergencial Finan-
ceiro de R$ 300 para R$ 400, 
destinado àqueles que não 
possuem o seguro safra.

Uma das novidades do 
relatório é a repactuação 
de diversos tipos de dívidas 

agrícolas, com suspensão 
imediata daquelas em execu-
ção e prazo para pagamento 
do novo saldo devedor em 
dez anos.

Da mesma maneira, os 
municípios atingidos que já 
tenham repactuado dívidas 
com o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) poderão 
fazê-lo novamente e um regu-
lamento estabelecerá período 
de suspensão temporária dos 
pagamentos para que o di-
nheiro possa ser aplicado em 
atividades e ações de ajuda à 
população afetada.

Crédito extra
A outra MP que trata do 

assunto é a 569/12. Ela abre 
crédito extraordinário de R$ 
688,5 milhões para atender 
às populações de municípios 
do Nordeste atingidos pela 
seca e de outras regiões que 
sofreram com chuvas inten-
sas. Os recursos serão desti-
nados aos ministérios da In-
tegração Nacional, da Defesa 
e do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome.

O texto já foi aprovado 
pela Comissão Mista de Orça-
mento sem mudanças, com o 
relatório do deputado Aníbal 
Gomes (PMDB-CE).

Educação infantil
A terceira MP em pauta 

concede um benefício extra 
aos que recebem o Bolsa Fa-
mília e tenham crianças de 
até seis anos. Aprovada com 
parecer do deputado Pedro 
Uczai (PT-SC) na comissão 
mista, a MP 570/12 também 
permite à União conceder 
apoio financeiro aos muni-
cípios e ao Distrito Federal 
para ampliar o acesso à edu-
cação infantil.

Uma das novidades do 
relatório é a extensão do Re-
gime Diferenciado de Con-
tratações (RDC) às obras do 
sistema de ensino.

O RDC é aplicado atu-
almente às obras e serviços 
relacionados à Copa do Mun-
do de 2014 e às Olimpíadas 
de 2016 e ao Programa de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC).

A maior inovação nessas 
regras é a possibilidade de a 
administração licitar um em-
preendimento por meio de 
contratação integrada, quan-
do um único licitado fica res-
ponsável por todas as etapas, 
desde os projetos básico e 
executivo até a entrega final 
do objeto em condições de 
funcionamento.
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pede a interferência do go-
verno para evitar demissões 
na montadora General Mo-
tors (GM).

No final de maio, o Go-
verno Federal reduziu o IPI 
para os carros – os de mo-
tor 1.0 – até 31 de agosto. 
Mas condicionou a medida à 
manutenção do nível de em-
pregos no setor. Porém, na 
semana passada, a GM anun-
ciou o plano de demissões 
na montadora em São José 
dos Campos (SP). A direção 
da montadora foi chamada a 
dar explicações no Ministé-
rio da Fazenda.

De acordo com a GM, 
o compromisso era com a 
manutenção do nível de em-
prego, o que vem ocorrendo 
em São Caetano (SP) e em 
Gravataí (RS), e valerá para a 
futura fábrica de motores de 
Joinville (SC). A montadora 
também informou ter con-
tratado cerca de 2 mil pesso-
as no ano passado.

A presidente viajou 
há três dias para Londres 
acompanhada pelos minis-
tros Aldo Rebelo (Esporte), 
Helena Chagas (Comunica-
ção Social), Antonio Patriota 
(Relações Exteriores), Gas-
tão Vieira (Turismo), Aloizio 
Mercadante (Educação) e 
Marco Antonio Raupp (Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação), 
além do presidente da Câma-
ra, Marco Maia (PT-RS). Ela 
volta hoje para o Brasil.

Câmara deve votar MPs que 
combatem seca no Nordeste

Cadastro de desaparecidos 
pode incluir nomes de adultos

Anfavea prefere o silêncio

SEguNDO SEMESTRE

Marli Moreira
Da Agência Brasil

Marcelo Portela
Da Agência Estado

Kelly Oliveira
Da Agência Brasil

montadora que há um emba-
raço sobre o qual o Governo 
Federal quer explicações, 
em encontro marcado para a 
próxima terça-feira, em Bra-
sília, que terá presença de 
executivos da Anfavea.

A GM está com um ex-
cedente de mão de obra 
após decidir desativar par-
te do polo industrial de São 
José dos Campos, no Vale 
do Paraíba. Três dos quatro 
modelos de carros de pas-
seio que eram fabricados 
pela montadora, naquela 
localidade, deixaram de ser 
produzidos. A desativação 
começou no último dia 12 
pela linha de montagem do 
Zafira. Na semana passada, 
parou de ser produzido o 
modelo Meriva e, na última 
quarta-feira, o Corsa Hatch. 
Apenas foram mantidas as 
atividades de produção do 
Classic.

Para minimizar os efei-
tos da desativação do polo 
de São José dos Campos, a 
empresa realocou 170 me-
talúrgicos para a linha de 
montagem da Pick-up S10, 
que fica no mesmo comple-
xo industrial. Também foi 
lançado um Programa de De-
missão voluntária (PDV) em 
duas etapas, mas a adesão foi 
pequena, com a saída de 356 
empregados.

A GM não confirma o 
número de postos ociosos, 
porém, o sindicato da cate-
goria diz que há l,5 mil meta-
lúrgicos sob o risco de serem 
demitidos. Em audiência, na 
última quinta-feira, com re-
presentantes do Ministério 
Público do Trabalho, da em-
presa e dos trabalhadores, 
não houve nenhum avan-
ço sobre a questão e ficou 
agendada uma rodada de 
negociações para o próximo 
dia 4 de agosto.

Julgamento 
do mensalão 
influenciará 
as eleições

Caixa espera 
superar meta 
de liberação 
de crédito

Dilma afirmou que quer o retorno para o país inteiro dos incentivos concedidos pelo governo



Representantes dos 
países na Organização das 
Nações Unidas (ONU) pre-
param o primeiro Tratado 
de Comércio de Armas Con-
vencionais em âmbito inter-
nacional. A primeira versão 
do texto decepcionou os que 
defendem maiores restrições 
para países que violam os di-
reitos humanos. O ministro 
das Relações Exteriores do 
Reino Unido, William Hague, 
disse que os esforços são 
para aperfeiçoar o texto. 

Há 6 anos, a Assem-
bleia Geral da ONU adotou a 
primeira resolução sobre o 
Tratado de Comércio de Ar-
mas Convencionais, abrindo 
o período para consultas. O 
objetivo das negociações é 
adotar um instrumento com 
força de lei que contemple os 
padrões internacionais sobre 
transações de armamento.

 Organizações não go-
vernamentais (ONGs) como a 
Anistia Internacional e Arms 
Control Association pediram 
ao presidente dos Estados 
Unidos, Barack Obama, para 
que impeça o “colapso das 
negociações” em torno de 
um texto e “acabe com o co-
mércio irresponsável e ilícito 
de armas”. 

Para as ONGs, o trata-
do deve exigir dos países a 
adoção de medidas de re-
gulação em âmbito nacional 
para impedir a exportação 
“irresponsável” de muni-
ções. O objetivo é impedir a 
transferência de armas para 
regiões que possam usar os 
armamentos para atos de ge-
nocídio, crimes de guerra ou 
contra a humanidade.

No entanto, Obama 
enfrenta internamente a 
oposição da indústria de ar-
mamentos, a National Rifle 
Association (NRA), e do Par-
tido Republicano cujos mem-
bros no Congresso conside-
ram o tratado uma ameaça 
à segurança nacional, à po-
lítica externa, aos interesses 
econômicos e direitos consti-
tucionais norte-americanos. 

ONU prepara o 1o tratado sobre
comércio internacional de armas
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Há seis anos, a Assembleia 
Geral da organização adotou a  
1a resolução sobre o tratado
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O regime sírio ata-
cou ontem bairros do-
minados por rebeldes 
em Aleppo, no norte 
da Síria, onde oposito-
res e tropas do ditador 
Bashar Assad combatem 
desde o último domin-
go. As forças do gover-
no usaram helicópteros 
equipados com metra-
lhadoras e dispararam 
contra rebeldes, matan-
do 70 pessoas.

Opositores de Alep-
po, a segunda maior 
cidade do país, rela-
tam que manifestações 
continuam na cidade 
na saída das mesquitas 
após as orações do dia 
sagrado do islamismo. 
Logo após as preces, 
começaram os ataques 
do governo nos bairros 
de Salahedin, Azamiye, 
Bustan el Kasr, Mashad 
e Sukari.

De acordo com fon-
tes do governo consul-
tadas pela agência de 
notícias France Presse, 
as tropas do regime 
estão preparadas para 
o assalto à cidade e 
tentar a recuperação 
do domínio. Os repre-
sentantes das forças de 
segurança afirmam que 
o combate será difícil 
porque os rebeldes es-
tão instalados em be-
cos e ruas estreitas.

Considerando a 
ofensiva, o jornal go-
vernista “Al Watan” de-
clarou que o confronto 
que é preparado é cha-
mado de “a mãe das 
batalhas” pro sua capa-
cidade para determinar 
os rumos do conflito.

Forças do governo sírio atacam Aleppo 
com helicópteros, matando 70 pessoas

CONFLITO ÁRABE

Enquanto isso, o 
grupo rebelde Observa-
tório Sírio de Direitos 
Humanos, sediado em 
Londres, informou que 
centenas de insurgen-
tes se preparam para a 
ofensiva em Salahedin, 
enquanto os combates 
com tropas do governo 
acontecem nos bairros 
de Jamiliyeh e Mahatyat 
Baghdad. Em meio aos 

combates, pelo menos 
70 pessoas morreram em 
todo o país, de acordo 
com o grupo opositor 
Comitês de Coordena-
ção Local, sendo pelo 
menos 11 em Aleppo. 
Outros óbitos foram re-
gistrados na capital Da-
masco e nas cidades de 
Deraa, Homs e Idlib, três 
dos principais bastiões 
rebeldes.

Caputarados
Mais cedo, rebeldes 

sírios divulgaram um ví-
deo em que mostram 
um grupo de soldados 
do regime capturado em 
Aleppo. Os opositores 
afirmam que capturaram 
cerca de 150 soldados e 
milicianos aliados a Assad 
na cidade e em outras 
áreas do país.

O vídeo, que mostra 

dezenas de homens à 
paisana sentados em um 
pátio, foi filmado por um 
homem que se descre-
ve como membro do ELS 
(Exército Livre da Síria), 
maior milícia rebelde do 
país. Os homens captura-
dos dizem à câmera que 
são membros do Exército 
sírio e da shabiha (fantas-
ma, em árabe), milícia do 
regime.

Rebeldes armam estratégia para enfrentar forças leais ao regime sírio, que preparam uma ofensiva para derrotar os opositores

Grupos que rejeitam o 
último resultado eleitoral 
no México protestaram na 
quinta-feira diante da sede 
da emissora Televisa, que 
acusam de trabalhar a favor 
do retorno ao poder do Par-
tido Revolucionário Institu-
cional (PRI) para recuperar 
privilégios.

“O protesto responde à 
manipulação midiática que 
cotidianamente realiza esta 
empresa, e em particular 
durante o passado processo 
eleitoral, ao desempenhar 
um papel para favorecer a 
imposição do “priista” Enri-
que Peña Nieto (como presi-
dente)”, afirma um manifes-
to do movimento estudantil 
#YoSoy132. No total, 7.000 

compareceram ao protesto, 
que foi observado de perto 
por um grande dispositivo 
policial.

 Os manifestantes pre-
tendem permanecer por 24 
horas nas proximidades da 
sede da emissora, impedir 
a entrada de funcionários 
e protestar por ocasião da 
transmissão da abertura 
dos Jogos Olímpicos de Lon-
dres.

“Exigimos a democra-
tização da propriedade dos 
meios de comunicação. É 
indispensável se queremos 
uma real democracia. Vamos 
convocar assembleias popu-
lares, de bairro, para resistir 
à imposição presidencial”, 
afirma o manifesto.

O Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) divulgou ontem 
projeções ainda mais pessimis-
tas para a economia espanhola, 
e contrariou as projeções do 
governo espanhol a respeito da 
redução do deficit público nos 
próximos anos.

O FMI espera que o PIB 
(Produto Interno Bruto) con-
traia 1,2% em 2013, ante uma 
queda prevista de 0,6%, divul-
gada em relatório publicado 
no último dia 16.

Para este ano, a equipe de 
analistas do FMI ajustou a pro-
jeção de uma queda de 1,5%, 
divulgada no último dia 16, 
para 1,7%.

Os prognósticos foram 
revisados levando em conta 
o plano do primeiro-ministro 
espanhol Mariano Rajoy, que 
prevê poupar € 65 bilhões 
(US$ 78 bilhões, no câmbio 
atual) nos próximos dois anos 
e meio.

Os especialistas do or-
ganismo internacional ante-
cipam que o impacto dessas 
medidas será maior justamen-
te no ano que vem.

Ainda conforme o FMI, a 
economia espanhola não deve 
retomar a trajetória de cresci-
mento antes de 2014, quando 
o PIB deve crescer 0,9%.

Hoje, o INE (Instituto Na-

cional de Estatística) espanhol 
revelou que a taxa de desem-
prego do país atingiu uma 
nova taxa histórica (24,6%) 
neste segundo trimestre.

Segundo o instituto, mais 
de 1,7 milhão de famílias pos-
suem pelo menos um inte-
grante desempregado.

 
Déficit 
Uma das maiores econo-

mias da zona do euro, a Espa-
nha enfrenta uma severa crise, 
sob o olhar desconfiado dos 
mercados.

O país tem arcado com 
juros cada vez mais altos para 
se financiar na praça financei-

ra, já ultrapassando a marca 
perigosa dos 7% ao ano, con-
siderada “insustentável” por 
especialistas.

O primeiro-ministro Ma-
riano Rajoy anunciou no últi-
mo dia 11 um ambicioso pro-
grama de cortes, com a meta 
de reduzir o deficit público 
para um montante equiva-
lente a 3% do PIB até 2014.

 O FMI projeta um de-
ficit público espanhol equi-
valente a 6,3% do PIB para 
este ano, reduzindo para 
4,5% em 2013. Segundo o 
Fundo, a Espanha não vai 
atingir a meta dos 3% antes 
de 2016.

Peña Nieto volta a ser 
alvo de novo protesto

FMI estima que a Espanha 
terá uma recessão ainda pior

NO MéxICOCRIsE ECONôMICA

Foto: Divulgação
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Sousa ainda não 
perdeu em jogos fora 
de casa pela Série D

cerimÔNiA miLiONÁriA

evento mundial 
alcançou 4,8 bilhões 
de espectadores

Aberto os Jogos Olímpicos

Aprimeira competição individual dos Jogos Olímpicos 
foi realizada na manhã de ontem, antes mesmo da 
abertura do evento. No tiro ao arco, os 64 atletas fizeram 

o ranqueamento, para definição dos adversários na chave 
eliminatória. O brasileiro Daniel Xavier ficou em 51.º lugar, com 
653 pontos após disparar 72 flechas. Com isso, seu adversário será 
o polonês Rafal Dobrowolski, 14.º.  O primeiro colocado foi o sul-
coreano Dong-Hyun Im, que somou 699 pontos, estabelecendo o 
novo recorde mundial. O segundo lugar foi seu compatriota Bub-
Min Kim, com um ponto a menos. Por equipes, a Coreia do Sul 
também quebrou a marca mundial, com 2.087 pontos, seguida 
pela França, com 2.021, e pela China, com 2.019.

Bellucci pega sexto 
melhor do mundo

Árbitro é achado 
morto em hotel

A chave do tênis masculino nos 
Jogos Olímpicos não reservou uma boa 
surpresa para o brasileiro Thomaz Bellucci 
- seu adversário na estreia será o francês 
Jo-Wilfried Tsonga, sexto colocado do 
mundo e semifinalista em Wimbledon, há 
três semanas. Mas, em coletiva de imprensa 
da equipe de seu país, Tsonga destacou 
o crescimento de Thomaz, dizendo que 
disputa será muito dificil.

Escalado como árbitro assistente 
nas competições de boxe nas Olimpíadas de 
Londres 2012, o turco Garip Erkuyumcu, de 
73 anos, foi encontrado morto ontem, em 
Londres. Apesar da causa da morte não ter 
sido divulgada, as autoridades da delegação 
da Turquia emitiram nota oficial afirmando 
que suspeita-se de um ataque cardíaco 
fulminante. Erkuyumcu faria sua estreia na 
competição hoje.

A abertura dos Jogos 
Olímpicos de Londres ocor-
reu ontem às 21h local (17h 
de Brasília), diante de 80 mil, 
mais de um bilhão de teles-
pectadores e dezenas de per-
sonalidades, no Estádio Olím-
pico de Stratford, no leste da 
Capital britânica. Foi o ciclista 
inglês Bradley Wiggins, vence-
dor da Volta da França-2012 
no último domingo, vestido 
com uma camiseta amarela, 
que soou o sino que abriu o 
grande espetáculo de mais de 
três horas dirigido por Danny 
Boyle, o cineasta ganhador do 
Oscar com “Quem quer ser um 
milionário?”. 

A cerimônia foi concluí-
da com o desfile dos atletas e 
com a declaração de abertura 
oficial dos Jogos, pela rainha 
Elizabeth II, antes da chegada 
do último condutor da chama 
olímpica e do acendimento 
da pira. Ao final de 7 anos de 
trabalhos e 12 bilhões de eu-
ros investidos, a rainha da In-
glaterra abriu oficialmente os 
XXVII Jogos da era moderna, 
iniciando com isso o “maior 
show da Terra”. 

Durante a cerimônia, a 
cultura britânica foi apre-
sentada, com direito a James 
Bond, Beatles, Mary Poppins 
e até David Beckham, o “Spice 
Boy” do futebol inglês. As pri-
meiras medalhas dos Jogos 
de Londres serão disputadas 
a partir de hoje. A cerimônia 
foi um tremendo show de óti-

A Seleção Brasileira de futebol 
feminino volta a campo hoje para 
enfrentar a Nova Zelândia, pela 
segunda rodada do Grupo E dos 
Jogos Olímpicos de Londres. A par-
tida será disputada no Millennium 
Stadium, em Cardiff, no País de Ga-
les, a partir das 10h30 (de Brasília).

O time brasileiro chega ao 
duelo embalado com a goleada de 
5 a 0 sobre Camarões na estreia. Já 
as neozelandesas foram derrota-
das por 1 a 0 pela seleção do Reino 
Unido.

A equipe dirigida pelo técnico 
Jorge Barcellos deverá ser a mes-
ma do duelo contra as africanas. 
A volante Formiga, embora tenha 
deixado o campo após ter sofrido 
uma pancada, não preocupa.

“Não foi nada grave. A gente 
está aí para isso mesmo. Se formos 
para a batalha sem nos ferir não 
vale a pena”, disse a jogadora.

O Brasil poderá assegurar a 
classificação para as quartas de fi-
nal hoje em caso de nova vitória. 
Também pelo Grupo E, o Reino 
Unido enfrenta Camarões às 13h15 
(de Brasília).

Também neste sábado, pelo 
Grupo F, o Japão enfrenta a Sué-

Seleção pode garantir classificação de 
forma antecipada para a próxima fase

BrASiL x NOVA ZeLÂNDiA

cia. As duas seleções venceram em 
suas partidas de estreia. Enquanto 
que Canadá e África do Sul fazem 
o duelo das desesperadas, pois a 
equipe que sair derrota estará a 
um passo da eliminação.

No Grupo G os Estados Unidos, 
que conseguiram uma grande vitó-
ria por 4 a 2 sobre a França em seu 
primeiro jogo, tem total favoritis-
mo sobre a Colômbia, que come-
çou com derrota para a Coreia do 
Norte por 2 a 0. Francesas e norte-
coreanas completarão a rodada.

Seleção comandada por Jorge Barcelos volta a campo na manhã deste sábado

Foto: Divulgação

Jogos de hoje

Segunda rodada 

Grupo E

Nova Zelândia x Brasil - Cardiff (10h30)

Reino Unido x Camarões - Cardiff (13h15)

Grupo F

Japão x Suécia - Coventry (8h)

Canadá x África do Sul - Coventry (10h45)

Grupo G

Estados Unidos x Colômbia - Glasgow (13h)

França x Coreia do Norte - Glasgow (17h45)

ca, efeitos e história, encenan-
do por mais de 10 mil pesso-
as no palco, para um público 
presente estimado em 80 mil 
espectadores no estádio e um 
orçamento investido apenas 
na cerimônia na ordem de 42 
mil dólares.

Com a cerimônia de aber-
tura, Londres ganhou plena 
vida e todos, desde atletas, aos 
jornalistas e ao público em ge-
ral, mais de 80 mil, puderam 
apreciar o grande evento histó-
rico que formalizou a abertura 
dos Jogos.  A audiência mun-
dial alcançou 4,8 bilhões de es-
pectadores — mais da metade 
da população do planeta.

Durante os 17 dias de 
competições, cerca de 10 mil 
atletas, de mais de 200 países, 
serão protagonistas do gran-
de evento. Estrelas como o ve-
locista Usain Bolt, o nadador 
Michael Phelps, o tenista Ro-
ger Federer, os astros da NBA 
irão competir em Londres. O 
Brasil conta com 259 atletas 
e, apesar de alguns desfal-
ques de última hora, mantém 
a expectativa de ao menos 
igualar a quantidade de me-
dalhas de Pequim 2008: 15, 
sendo três de ouro, quatro de 
prata e oito de bronze.

O porta-bandeira do Bra-
sil foi o atleta Rodrigo Pessoa, 
do Hipismo, que iniciou o des-
file do selecionado brasileiro 
nas Olimpíadas de Londres. A 
presidente Dilma, juntamente 
com vários chefes de Estado 
esteve presente a cerimônia 
de abertura dos jogos. 

Londres gastou 9 bilhões 
de libras esterlinas e quer lu-
crar 16 milhões com os Jogos 
Olímpicos. Diante do início do 
espetáculo, o atraso de obras 
perde importância, assim 
como o desfalque na seguran-
ça contratada, que mobilizou 
tropas militares para atuar em 
revistas.

Londres-2012 será o 
grande salto na área esporti-
va para o país se consolidar 
entre os top 10 do mundo na 
edição dos Jogos do Rio de Ja-
neiro 2016.

Para isso, os atletas 
brasileiros estão contando 
com um apoio multidisci-
plinar nunca visto, que in-
clui alojamento no Crystal 
Palace para treinamentos 
exclusivos, restaurante “com 
arroz e feijão” e equipe de 
edição de vídeos de todas 

as competições exibidas em 
40 canais ao vivo. Os atletas 
e seus técnicos, em intervalo 
de lutas, por exemplo, têm 
imagens de adversários para 
traçar estratégias.

Analistas e matemáti-
cos internacionais estão 
até mais otimistas que o 
Comitê Olímpico Brasilei-
ro em relação a expectati-
vas de medalhas do Brasil, 
com previsões de mais 20 
- cerca de seis de ouro. Há 
chances do vôlei e também 

do vôlei de praia, nas cate-
gorias feminina e masculi-
na, assim como no futebol; 
no basquete masculino, 
handebol feminino. E ainda 
judô e vela, esportes que 
tradicionalmente conquis-
tam medalhas (a judoca Sa-
rah Menezes, da categoria 
até 48 kg, pode conquistar 
a primeira medalha para 
o país hoje. Leandro Guil-
heiro, Tiago Camilo, May-
ra Aguiar são outros dos 
destaques brasileiros.

Na Natação, com Ce-
sar Cielo, recordista mun-
dial dos 50 m e dos 100 m 
livre, e atletismo, com Fa-
biana Murer no salto com 
vara e mesmo o reveza-
mento feminino 4x100 m, 
também apresentam pos-
sibilidades de medalha. 
O boxe também pode ser 
uma boa surpresa, com o 
campeão mundial Éverton 
Lopes, assim como o pen-
tatlo moderno, com Yane 
Marques.

O Estádio Olímpico de Stratford passou por diversas transformações ontem durante a abertura oficial dos Jogos Olímpicos 2012

FOTOS: Divulgação

Londres 2012 é saldo para Rio 2016

recOrDe mUNDiAL



Brasil vai enfrentar a
Croácia e paraibana 
pode fazer sua estreia
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OLIMPÍADA

Mayssa entra em quadra hoje
HANDEBOL FEMININO

Hoje teremos em ação 
uma paraibana nas Olimpía-
das de Londres. Trata-se de 
Mayssa Pessoa, goleira da 
Seleção Brasileira de Han-
debol Feminina, que estreia 
às10h30, da manhã, no Gi-
násio do Copper Box, contra 
a Croácia. O handebol bra-
sileiro vai tentar conquistar 
na Inglaterra, a sua primeira 
medalha em Jogos Olímpicos.

Esta será a primeira vez 
que Mayssa vai participar de 
uma olimpíada. Na de Pe-
quim, ela chegou a ser con-
vocada em 2008, mas acabou 
sendo cortada, por causa de 
uma lesão na coluna.  Agora 
aos 27 anos, com bastante 
experiência em Seleção Bra-
sileira e jogando em Paris, há 
alguns anos, Mayssa se diz 
preparada para brilhar.

“Conheço todas as cole-
gas da seleção e também as 
adversárias européias e te-
nho também a confiança do 
meu técnico Morten Soubak, 
que costuma me chamar de 
“caçadora de bolas”.

Morten Soubak  é dina-
marquês e está na seleção des-
de 2010. Ele está muito con-
fiante pelo fato da maioria das 
atletas já atuarem fora do País. 
“O fato de grande parte das 
atletas jogarem fora do país é o 
principal motivo da nossa evo-
lução”, disse.

A mesma opinião tem a 
pivô e capitã Dara, na seleção 
desde 2003. “Já conhecemos 
e enfrentamos nossas adver-
sárias com frequência. Elas 
não são mais um bicho pa-

l Sábado:
l 5h30 - Judô - Até 60kg masc. (1ª rodada), Judô - Até 48kg 
fem. (1ª rodada) - todas as disputas da categoria serão deci-
didas no mesmo dia! As finais até 48kg fem. vai ser às 12h e a 
categoria até 60kg masc. terá a final realizada às 12h10
l 6h - Hipismo - CCE por equipes (adestramento I), Hipis-
mo - CCE individual (adestramento I) - Brasil está nas duas 
provas do dia!
l 6h - Ciclismo - Corrida em estrada masculino. (Final)
l 6h - Natação - 400m medley masc. Final às 15h30
l 6h31 - Natação - 100m borboleta fem. Final no Domingo 
às 15h30
l 7h - Ginástica artística - Individual geral masculino. 
Ginástica artística - Argolas masc. Ginástica artística - Barra 
fixa masc. Ginástica artística - Salto sobre o cavalo masc. 
Ginástica artística - Barras paralelas masc. Ginástica artística 
- Solo masc. Ginástica artística - Cavalo com alças masc.  Hoje 
nessa modalidade, o Brasil só não compete em Ginástica 
artística - Equipes masc. (Classificatória)
l 7h51 - Natação - 400m medley feminino. (Classificatória), 
final às 16h09
l 8h15 - Natação - 100m peito masculino. Final no domingo 
às 16h07
l 8h30 - Remo - Skiff simples masculino. 
l 9h20 - Remo - Skiff simples feminino. 
l 10h30 - Futebol feminino - Brasil x Nova Zelândia (2ª 
rodada)
l 10h30 - Handebol feminino - Brasil x Croácia (1ª rodada)
l 13h30 - Vôlei de praia feminino - Juliana/Larissa (BRA) x 
Rigobert/Li Yuk Lo (MAU)
l 16h - Vôlei de praia masculino - Ricardo/Pedro Cunha 
(BRA) x Skarlund/Spinnangr (NOR)
l 16h - Basquete Feminino - Brasil x França (1ª rodada)
l 18h - Vôlei feminino - Brasil x Turquia (1ª rodada)

pão. Não ficamos mais nervo-
sas, como antigamente”, diz a 
ponta Alexandra.

Com uma base formada 
há dois anos, Morten vê po-
tencial na equipe para brigar 
com as melhores seleções. 
Nas duas últimas semanas, 
o Brasil enfrentou e venceu 
Alemanha e Holanda. Desde 
a disputa do Pan, que o Bra-
sil venceu, a seleção derrotou 
Rússia, Suécia e Croácia – a 
adversária de hoje na estreia 
nos Jogos.

A ansiedade pela estreia 
olímpica hoje é lembrada nas 
preleções do técnico, que tem 
na equipe uma mescla de jo-
gadores experientes e novatas: 
das 14 atletas, oito estiveram 

nos Jogos de Pequim, em 2008, 
quando o Brasil ficou em nono. 
“Essa característica emocional 
dos brasileiros não pode ser 
vista como algo que nos atra-
palhe. Temos que transformar 
isso em algo positivo, que nos 
dê mais força e energia para 
entrar na competição”, lembra 
Morten. Patrick Moraes, de 
Londres.

Hoje em João Pessoa, 
Mayssa terá uma torcida es-
pecial, a da sua família, que 
mora no bairro da Torre. O 
pai Marcelo Pessoa e a irmã 
mais velha Marsella Pessoa 
são os maiores fãs. Eles acre-
ditam que a atleta vai brilhar 
se tiver uma oportunidade 
hoje contra a Croácia.

O reconhecimento é fruto de uma 
história de muita luta e dedicação ao 
esporte que começou aos nove anos,  já 
como goleira no handebol de quadra. 
“Antes de escolher o handebol, Mayssa 
praticou corrida, ciclismo, futsal, vôlei, 
basquete, e outros tantos. Em tudo que 
ela se metia, ela se destacava. No han-
debol não foi diferente. Foi considerada 
melhor goleira da escola, melhor golei-
ra dos campeonatos; sempre se desta-
cando, sob o comando de sua primeira 
técnica, Rossana Marques”, disse a irmã 
mais velha, Marsella  Em Pequim, a Para-
íba esteve representada na Seleção Brasi-
leira de Handebol pela atleta Aline Pará. 
Na ocasião, o Brasil terminou apenas na 
9ª colocação, mas a ponta esquerda pa-
raibana conseguiu se destacar com sua 
atuação e abrir caminho no time.

O feito fez de Mayssa uma das ad-

miradoras da ponta esquerda. “Ela sem-
pre foi um exemplo para mim. Apesar 
de não jogarmos na mesma posição, 
sempre a admirei e ficava pensando que 
um dia gostaria de conquistar o mesmo 
que ela”.

Integrando a seleção, a goleira tem 
a oportunidade de se firmar na seleção 
e quem sabe ir ainda mais longe que 
sua conterrânea. Mayssa está acompa-
nhando a goleira titular da equipe bra-
sileira Chana Masson, que já vai para 
sua quarta Olimpíada. Essa será a gran-
de oportunidade para Mayssa firmar-se 
na seleção e conquistar de vez a posi-
ção. Chana Masson, com 33 anos, vai 
para sua última participação no maior 
evento desportivo do mundo o que faz 
da atleta paraibana uma substituta na-
tural, especialmente se tiver um bom 
desempenho em Londres. 

Começou a jogar handebol aos nove anosA goleira paraibana em ação durante os treinamentos da Seleção 
Brasileira que começa hoje a sua caminhada em busca da medalha

Seleção feminina de basquete tem
o seu primeiro teste na Olimpíada

A Seleção Brasileira fe-
minina de basquete faz hoje, 
às 16h, a primeira participa-
ção na Olimpíada de Londres. 
A equipe comandada pelo 
técnico Luís Cláudio Tarallo 
vai encarar a França, um dos 
principais adversários das 
brasileiras na competição. 
No último confronto entre os 
dois times, as francesas leva-
ram a melhor e venceram as 
atletas do Brasil por 67 a 57, 
no Torneio Internacional de 
Basquete de Lille, realizado 
este mês, na França. Apesar 

da boa atuação, as francesas 
que contavam com o apoio da 
torcida levaram a melhor e 
venceram a partida.

Com 17 pontos, a bra-
sileira Clarissa e a francesa 
Gruda foram as cestinhas do 
último confronto. Adrianinha 
e Karla também se destaca-
ram pelo time nacional com 
12 e 10 pontos, respectiva-
mente.

“A equipe se compor-
tou bem, diante dos últimos 
acontecimentos. Buscou a vi-
tória em todos os momentos 

se adaptando a nova realida-
de, além disso, contra uma 
equipe forte jogando dentro 
da sua casa”, analisou o técni-
co Tarallo.

No último jogo que dis-
putou antes da estreia de 
hoje nos Jogos Olímpicos, a 
Seleção Brasileira venceu a 
China pelo placar de 71 a 62 
e encerrou a fase de prepa-
ração para as Olimpíadas. A 
partida foi disputada no úl-
timo domingo, também pelo 
Torneio de Lille. O time titu-
lar do Brasil entrou em qua-

dra formado por Adriana, 
Karla, Damiris, Nádia e Érika.

Com 20 pontos e 17 re-
botes, a pivô Clarissa San-
tos foi a cestinha da partida. 
Outros destaques nacionais 
foram Érika, que também 
converteu um duplo, 10 pon-
tos e 10 rebotes, Adrianinha 
com 17 pontos e seis rebotes, 
e Karla com 14 pontos e qua-
tro rebotes. Pela China, Miao 
Lijie foi a melhor em quadra 
com 17 pontos convertidos.

“Demos um passo im-
portante rumo a Londres, 
pois com a sequência de 
três jogos difíceis a equipe 
evoluiu bastante, tanto no 
sistema defensivo quanto 
no ofensivo. Esta vitória foi 
importante para o Brasil ga-
nhar confiança e entrar bem 
na competição”, afirmou o 
técnico brasileiro.

Joice prepara o arremesso 
no jogo amistoso diante da 
Croácia. Hoje as meninas 
do basquete brasileiro vão 
encarar as francesas

FOTO: Cinara Porto/Photo&Grafia
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Sousa ainda não perdeu em 
jogos fora de casa na Série D
Meta da equipe é 
manter invencibilidade
amanhã contra o CSA

Alerta a vista...
Ainda não foi na última terça-feira que o Tre-

ze conseguiu vencer o seu primeiro jogo na Série C 
do Brasileiro. Pra quem criou uma expectativa de 
que a vitória não escaparia a decepção foi total. 
Jogando contra um adversário que apenas ocupava 
um lugar acima do próprio Treze com apenas um 
ponto e em casa, a torcida galista tinha certeza 
de que a hora da vitória era aquela, e com isso 
fez a sua parte, compareceu ao amigão a ficou no 
aguardo da resposta do time em campo.

Passado os noventa minutos de jogo, o torce-
dor saiu de campo cabisbaixo e confuso em rela-
ção ao futuro da equipe na competição. 

Com um time completamente fora de ritmo e 
desentrosado, o galo deixou, além de escapar a vi-
tória, também uma ótima oportunidade de faturar 
os três primeiros pontos, já que jogava contra o 
mais fraco de todos os nove times de sua chave.

Se servir de justificativa, o tempo de prepa-
ração por conta do imbróglio jurídico que envolve 
o clube e a CBF, por conta da incerteza na parti-
cipação ou não da competição, até quando vamos 
ficar ouvindo que esse fato é o responsável pelo 
fracasso no trabalho da equipe. 

Todo mundo sabe que entrosamento não se 
compra, se adquire, e numa competição em que 
até o tempo para respirar é pouco, faltou ao 
Treze, logicamente o tempo necessário de entro-
samento e com isso o time a cada jogo vai acumu-
lando derrotas e deixando evidente a desconfian-
ça, de se valeu a pena ou não ter brigado tanto 
pra não dá em nada.

Com apenas um ponto até agora, o galo que já 
esgotou quatro dos seus dezoito jogos, enfrenta 
o Fortaleza amanhã na capital cearense e sabe 
que além de ter que jogar muito para conseguir 
pelo menos um empate, também sabe que a quan-
tidade de jogos está diminuindo, e se os resulta-
dos rapidamente não começarem a favorecer, a 
tendência é de um fracasso generalizado, com a 
vaca indo definitivamente para o brejo.

Acho que ainda não há motivos para o deses-
pero, apenas o alerta deverá ser ligado. É claro 
que só dentro de campo é que a situação poderá 
ser modificada. Como já vi situação parecida como 
essa ser superada, quem sabe o galo não supere 
esta também e pelo menos consiga permanecer na 
Série C do ano que vem.

Ficar na torcida é a nossa obrigação. 

ronaldocomentarista@hotmail.com

Ronaldo 
Belarmino

Fracasso
Neto só venceu na Se-
gunda Divisão o Sport 
Campina Grande, que, 
aliás, levou goleada de 
todo mundo. Com o 
fracasso estabelecido 
neste ano, só resta ao 
Santa repousar e pen-
sar no ano que vem. 
Parece ser mesmo 
este o adjetivo empre-
gado no trabalho do 
Santa Cruz de Santa 
Rita para retornar à Primeira Divisão do fute-
bol paraibano.
Com todo o apoio da diretoria o tricolor de 
Santa Rita foi um fracasso dentro das quatro 
linhas. Nem mesmo o cacife do Técnico Neto 
Maradona serviu para entusiasmar o torcedor 
do santinha. O time de Neto só venceu na 
Segunda Divisão o Sport Campina Grande, que, 
aliás, levou goleada de todo mundo. Com o 
fracasso estabelecido neste ano, só resta ao 
Santa repousar e pensar no ano que vem.

TÓPICO

FUTEBOL 
PARAÍBA
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O Sousa deseja manter 
a invencibilidade de não per-
der fora de casa, no jogo de 
amanhã, às 16h, contra Centro 
Sportivo Alagoano (CSA/AL), 
no Estádio Rei Pelé, em Ma-
ceió/AL, pela sexta rodada do 
grupo A4 da Série D do Cam-
peonato Brasileiro. 

A equipe vem de um em-
pate contra o Feirense/BA 
(1 a 1), no dia 24 de junho, 
no Estádio Pedro Duarte, no 
Senhor do Bonfim/BA e um 
resultado positivo (1 a 0), 
diante do Vitória da Conquis-
ta/BA, no dia 21 deste mês, no 
Estádio Lomanto Júnior, o Lo-
mantão, no interior baiano. 

Além de pegar os ala-
goanos em seus domínios o 
Dinossauro ainda atuará fora 
do Estado, diante do Itabaia-
na/SE, no dia 19 de agosto, 
no Estádio Presidente Médi-
ci, em Aracajú. No Marizão, o 
alviverde receberá o Vitória 
da Conquista/BA, no dia 5 
de agosto e o Feirense/BA, 

no dia 26 do próximo mês, 
encerrando a fase classifica-
tória. 

Um rendimento satisfa-
tório para quem almeja bri-
gar pala liderança e garantir 
vaga na próxima fase. O time 
paraibano está na segunda 
posição, com 8 pontos ga-
nhos, contra 10 do CSA/AL, 
que lidera o grupo. De acordo 
com o treinador Suélio La-

cerda o foco não será apenas 
manter a invencibilidade em 
não perder fora, mas somar 
pontos e brigar pela ponta da 
tabela. 

“Estamos no páreo e va-
mos somar pontos fora de 
casa que será importante 
para obter o acesso na ou-
tra fase. Iremos em busca 
da vitória, mas um empate é 
satisfatório”, frisou. Sobre o 

esquema tático que utilizará 
em campo o ex-botafoguense 
poderá escalar três zaguei-
ros, Alisson, Henrique e Ri-
cardo Oliveira. Uma mudança 
em virtude das ausências de 
Márcio Paraíba (zagueiro) e 
Xinho (volante), que cumpri-
ram suspensões automáticas. 
“Uma opção que desejo defi-
nir momentos antes do jogo”, 
disse Suélio. 

Jogadores do Sousa terão pela frente a missão de conseguir um bom resultado contra o CSA

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O Campinense deverá 
ter uma nova formação no 
jogo de volta, contra o Hori-
zonte/CE, amanhã, às 16h, no 
Estádio Amigão, na Serra da 
Borborema, na sexta rodada 
do grupo A3 do Brasileiro. A 
escalação inicial na vitória de 
2 a 1 (de virada), diante do 
Baraúnas/RN (2 a 1), no últi-
mo domingo, em seus domí-
nios, não agradou o treinador 
Freitas Nascimento, que deve 
mexer no time. 

Nos coletivos reali-
zados durante a semana 
o comandante raposeiro 
promoveu os retornos dos 
laterais Eduardo Recife e 
Renatinho (direito e es-
querdo), além de Adriano 
Felício (meia) e Eduardo 
Rato (atacante). 

Treze 
Apenas o zagueiro Ale-

xandre Carvalho está regula-

Freitas faz quatro mudanças na equipe
em busca de nova vitória no Brasileiro 

rizado para enfrentar ama-
nhã, às 16h, o Fortaleza/CE, 
no Estádio Presidente Var-
gas, na capital cearense, pela 
quinta rodada do grupo A da 
Série C do Brasileiro/2012. 

O outro contratado, o 
também zagueiro Gaspareto, 
aguardará a documentação 
para uma possível estreia 
conta o Paisandú/PA, no dia 
5 de agosto, no Estádio Ami-
gão, em Campina Grande, na 
sexta rodada da competição. 

Com Alexandre a dis-
posição o treinador Marcelo 
Vilar pode mexer na defesa, 
sacando Bonfim ou Thiago 
Messias, para fazer a estreia 
do ex-jogador do Novo Ham-
burgo/RS. 

Quem está fora é o late-
ral direito Valber, que sofreu 
entorse no tornozelo direito 
ainda no primeiro tempo no 
jogo com o Cuiabá de Mato 
Grosso. Freitas opta por um time mais ofensivo amanhã contra o Horizonte

Santa Cruz e Sport Campina jogam
no Teixeirão pela Segunda Divisão

Santa Cruz e Sport Campi-
na fazem hoje às 15h15, no 
Estádio Teixeirão, em Santa 
Rita, a penúltima partida das 
duas equipes na primeira 
fase do Paraibano da Segunda 
Divisão. Segundo o presidente 
do Conselho Deliberativo do 
Santa Cruz, João Marcônio, a 
partida deverá ser de portões 
abertos, já que por conta da 
posição dos dois times na 
tabela de classificação, o jogo 
não oferece nenhum atrativo.

O Sport Campina vem 
sendo o saco de pancada do 
campeonato e já está elimina-
do. Nos  quatro jogos que dis-
putou perdeu todos e levou 21 
gols. Com uma equipe forma-
da por jogadores amadores, o 
time da Serra da Borborema 
não deverá oferecer grande 
resistência ao Santa Cruz.

Já o time de Santa Rita 
está numa situação um pou-
co melhor, com 3 pontos na 
tabela e ainda com chances 
matemáticas de passar para a 
segunda fase, só que para isto, 
teria de vencer o jogo de hoje e 

o próximo contra a Desportiva 
, e ainda torcer por duas derro-
tas do Miramar, fato bastante 
improvável de acontecer.

Por causa da derrota da 
última quarta-feira para o 
Miramar, a diretoria do Santa 
Cruz, que não acredita mais 
na classificação da equipe, 
resolveu promover ontem 
um verdadeiro desmanche da 
equipe, a começar pelo técnico 
Neto Maradona, que já não 
deverá estar no banco no jogo 
de hoje à tarde.

Além do técnico, o Tri-
color de Santa Rita resolveu 

dispensar 10 atletas, que não 
vinham correspondendo à 
expectativa depositada neles. 
Foram eles os seguintes: Car-
los e Anderson Moraes (golei-
ros), Anderson Lima (zaguei-
ro), Gleidson (lateral), Elton e 
Dudú (volantes), Pedro Neto 
e Garrichinha (meias) e os 
atacantes Danúbio e Mano-
elzinho.

O Santa Cruz deverá ser 
dirigido hoje pelo auxiliar 
técnico, Esquerdinha, que 
diante de tantos desfalques, 
não adiantou ontem a es-
calação da equipe. 

FOTO: Divulgação
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NACIONAL
& Mundo

Preocupação do time 
colorado é com a boa 
fase de Alecsandro

Forlán estreia pelo Inter-RS
CONTRA O VASCO

Para seguir avançando 
na tabela do Brasileirão, o 
Inter sabe da importância 
de conquistar a terceira vi-
tória seguida contra o Vasco 
hoje, às 18h30, no Beira-Rio, 
principalmente pela estreia 
do uruguaio Forlán que tem 
levado o torcedor a comprar 
ingresso antecipado e a ex-
pectativa é de um estádio 
lotado. 

Mas engana-se quem 
pensa que o Colorado se 
atirará para o ataque e dei-
xará a defesa descoberta. Os 
gaúchos se cercam de todos 
os cuidados para conter os 
avanços do time de Cris-
tóvão Borges. E um velho 
conhecido dos colorados 
é quem mais preocupa os 
pensamentos: Alecsandro.

O centroavante é o ar-
tilheiro do Brasileirão. Já 
balançou as redes em oito 
ocasiões, tendo marcado 
nas últimas duas partidas. 
Ex-companheiro do cami-
sa nove, Índio alerta para o 
oportunismo do goleador, 
mas ressalta a necessidade 
de não dar espaço para Fe-
lipe e Éder Luís, os incumbi-
dos de municiar Alecsandro:

“Ele tem muita qualida-
de. A cada momento na área 
ele pode fazer o gol. Estamos 
trabalhando firme, mas não 
pensamos só nele. Temos 

que ver o cara que vai passar 
a bola para ele. Estaremos 
em casa e iremos buscar um 
resultado positivo”.

Com 22 pontos na tabe-
la, o Inter pode passar o Grê-
mio, caso o rival (que soma 
24) perca para o Coritiba 
no Couto Pereira, no mes-
mo horário. Apesar disso, 

o zagueiro rechaça pensar 
na disputa com o Tricolor 
gaúcho. Para o camisa três, 
o time segue com o mesmo 
foco, trabalhando sempre 
no próximo adversário para 
chegar ao término da 38ª 
rodada com o título:

“Não pensamos no Grê-
mio. Só queremos realizar 

um bom trabalho. Temos 
uma missão na competição e 
vamos trabalhar jogo a jogo 
para somar os pontos”                                                            

Já no Vasco, o persona-
gem da semana, Felipe, vol-
ta a ser assunto, mas agora 
dentro do campo. Cristóvão 
Borges confirmou que o meia 
será titular e vai substituir 

Juninho, que cumprirá sus-
pensão pelo terceiro cartão 
amarelo. O treinador não fez 
mistério:

Nos últimos dias, Felipe 
foi o principal assunto do 
Vasco. Ele recebeu uma pro-
posta do Flamengo e, ao se 
pronunciar, negou qualquer 
conversa com o rival cruz

-maltino. Além de reafirmar 
o desejo de encerrar a car-
reira em São Januário, expôs 
sua insatisfação com a reser-
va. Cristóvão garantiu não 
receber a reclamação como 
desrespeito, mas explicou 
que o camisa seis perdeu a 
vez na disputa por uma vaga 
de titular.

O uruguaio Forlán (E) é a principal atração do jogo de hoje contra o Vasco em que o time gaúcho busca subir na tabela. O Internacional é o quinto colocado com 22 pontos

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

Data: Domingo 29/07
Horário: 16:00h

Santa Cruz  x  Sport Campina (Segunda Divisão)
Sábado (28/7) às 16 horas
Local: Estádio Teixeirão

Final de semana esportivo

Cobertura dos jogos:
com a Tabajara

Grêmio busca o recorde de vitórias
no Brasileiro hoje contra o Coritiba

O Grêmio ganha, ganha e 
ganha e... não avança além do 
quarto lugar do Brasileirão. 
Para fazer a boa fase em 
campo se refletir ainda mais 
na tabela de classificação, o 
time de Vanderlei Luxem-
burgo busca agora o recorde 
de vitórias consecutivas e 
seca rivais em confrontos 
diretos para se aproximar da 
liderança. É o pulo do gato.

Tudo passa pela roda-
da do final de semana. Em 
caso de novo triunfo contra 
Coritiba, hoje, às 18h30, 
o time gaúcho repetirá a 
marca de cinco vitórias 

em sequência - o máximo 
atingido na era dos pon-
tos corridos, alcançada no 
vice-campeonato de 2008 
com Celso Roth. 

E, com os duelos de 
Fluminense x Atlético-MG e 
Internacional x Vasco, pode 
chegar à terceira posição 
ou ao menos reduzir a 
distância ao primeiro colo-
cado.

“Demos o primeiro passo. 
Após essa nossa boa sequên-
cia (quatro vitórias), consegui-
mos encostar no pelotão da 
frente. Agora, tem os confron-
tos deles. Se mantivermos o 

nosso ritmo daqui a quatro 
ou cinco rodadas estaremos 
mais à frente” projetou o meia 
Elano.

A tarefa não é fácil, afinal, 
desde 2006, época em que 
a atual fórmula de disputa 
passou a ter 20 clubes, nin-
guém superou a tal marca. 
Times comandados por Mano 
Menezes e Renato Gaúcho 
conseguiram, no máximo, 
encarreirar quatro partidas 
com três pontos assegurados.

“Nossa equipe mostrou 
a sua cara, tem identidade. 
A gente sempre quer fazer 
um jogo melhor do que o 

outro. Todos os jogadores 
estão tranquilos para 
continuar melhorando na 
competição”  completou o 
camisa sete.

Luxa evita falar em 
meta de vitórias ou pontos. 
Diz, ao menos, que pre-
tende terminar o primeiro 
turno em um posto que já 
alcançou: a zona da Liber-
tadores. 

Desta forma, teria o 
segundo para entrar na dis-
puta pelo título. Se o time 
continuar a superar seus 
adversário, talvez, consiga 
antecipar esta projeção.

Vanderlei Luxemburgo

NO COuTO PeReIRA Classificação

Série A 
Times PG J V E D GP GC SG
10 Atlético-MG  31  12  10  1  1  25  8  17  

20 Vasco-RJ  29  12  9  2  1  20  11  9  

30 Fluminense-RJ  25  12  7  4  1  22  8  14  

40 Grêmio-RS  24  12  8  0  4  17  10  7  

50 Inter-RS  22  12  6  4  2  18  11  7  

60 Cruzeiro-MG  20  12  6  2  4  15  13  2  

70 São Paulo-SP  19  12  6  1  5  17  15  2  

80 Botafogo-RJ  17  12  5  2  5  21  17  4  

90 Ponte Preta-SP  16  12  4  4  4  15  15  0  

100 Flamengo-RJ  16  12  4  4  4  15  17  -2  

110 Corinthians-SP  15  12  4  3  5  13  13  0  

120 Náutico-PE  13  12  4  1  7  16  24  -8  

130 Sport-PE  13  12  3  4  5  13  19  -6  

140 Coritiba-PR  12  12  3  3  6  21  26  -5  

150  Bahia-BA  11  12  2  5  5  11  18  -7  

160 Palmeiras-SP  10  12  2  4  6  12  14  -2  

170 Portuguesa-SP  10  12  2  4  6  7  15  -8  

180 Santos-SP  10  12  1  7  4  7  11  -4  

190 Atlético-GO  8  12  2  2  8  12  25  -13  

200 Figueirense-SC  8  12  1  5  6  13  20  -7 
  
Jogos de hoje pelas Séries A, B, C e D
Série A
 18h30  Internacional x  Vasco 

 18h30 Coritiba  x  Grêmio 

 21h Botafogo x  Figueirense
 

Série B 
 16h20  Guarani  x  Atlético-PR 

 16h20  Vitória  x  CRB 

 16h20  Paraná Clube  x  Ceará 

 16h20  ABC  x  Guaratinguetá 

 21h  Ipatinga-MG  x  São Caetano 

Série C 
 15h30 Santo André  x  Oeste 

 16h Vila Nova-GO  x  Tupi 

  Macaé  x  Brasiliense-DF 

  Duque de Caxias  x  Chapecoense 

Série D 
 15h30  Guarani-MG  x  Nacional-MG 

 17h  Sobradinho  x  Ceilândia 

 19h  Mixto  x  Araguaína

FOTOS: Divulgação



LIEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ/CPF Nº 09.305.310/0001-99, torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1882/2012 em João pessoa, 16 de julho de 2012 - Prazo: 1460 dias. Para a atividade 
de: Edificação residencial multifamiliar com 19 (dezenove) unidades habitacionais (térreo + três 
pavimentos) e sistema de esgotamento sanitário individual, na Rua Enio Guimarães Coelho, QD 
250, LT 343 - Gramame Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-003710/TEC/LO-3224.

SOCEPE-SOCIEDADE EMPRESARIAL PECUÁRIA LTDA - CNPJ Nº 09.245.408/0001-06, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Autorização da Licença de operação - Loteamento com 78 Lotes de 250m² - Monte Horebe-PB. 
Processo: 2012-004152/TEC/LO-3335.

F & A GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ /CPF Nº 03.705.891/0001-70, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2417/2010 em João Pessoa, 30 de setembro de 2010 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Serviços gráficos em geral, na Ladeira Feliciano Coelho Nº 34 - Centro. Município: JOÃO PESSOA 
- UF: PB. Processo: 2009-002393/TEC/LO-0551.

DAMATTA AGRONEGÓCIOS S/A  - CNPJ Nº 08.296.455/0001-08, localizada na BR 101, Km 101, 
Alhandra-PB, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, a Renovação da Licença de Operação nº 1603/2010/PROC nº 2010-003697, para a ativi-
dade de Matadouro, Frigorífico e Ind. De Carnes, através do Proc. Nº 2012-004339/TEC/LO-3362.

VALDELITO DA SILVA ARAÚJO - CPF Nº 788.585.854-53, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 - F-4000-Placa:KIE-1497-PB - Percurso: SANTA RITA - PB. Processo: 
2012-004281/TEC/AA-0453.

VALDELITO DA SILVA ARAÚJO - CPF Nº 788.585.854-53, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 - PEUGEOT-Placa:MNX-1270-PB - Percurso: SANTA RITA - PB. Processo: 
2012004285/TEC/AA-0454.

VALDELITO DA SILVA ARAÚJO - CPF Nº 788.585.854-53, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 - PEUGEOT - Placa:MMR-8911-PB - Percurso: SANTA RITA-PB. Processo: 
2012-004286/TEC/AA-0455.

VALDELITO DA SILVA ARAÚJO - CPF Nº 788.585.854-53, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 - PEUGEOT-Palca:KIQ-7332-PB - Percurso: SANTA RITA - PB. Processo: 
2012-004287/TEC/AA-0456.

REGINALDO PAULINO DA SILVA - CPF Nº 008.023.584-03, torna público que requereu à SUDE-
MA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 - KOMBI - Placa:JMZ-0708 - Percurso: Juripiranga e Região -PB. Processo: 
2012-004312/TEC/AA-0466.

L J L CONSTRUÇÃO INC. LOC. E CONS. LTDA - CNPJ Nº 07.698.967/0001-38, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação 
da Licença de operação Nº 225/20911 - Conclusão de Edificação Multifamiliar com 36 Unidades 
Habitacionais AC-5.985,77m² , Gramame - João Pessoa - PB. Processo: 2012-004325/TEC/LO-3360.

JAIR DO NASCIMENTO RIBEIRO - CPF Nº 826.284.754-72, torna público que requereu à SUDE-
MA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - Publicidade 
Volante Eleitoral. CARAVAN Placa MOL-5559-PB - Em Todo Estado da Paraíba. Processo: 2012-
004369/TEC/AA-0501.

POCIANO DAVID DUTRA NUNES - CPF Nº 091.590.184-61, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, o pedido de Licença Prévia nº 2012-004065/
TEC/LP-0936, para Lavra de Argila, situado no sítio Catolé - Município de Cuité - Estado da Paraíba.

COOMIPEL - COOPERATIVA DOS MINERADORES DE PEDRA LAVRADA LTDA - CNPJ Nº 
07.379.392/0001-90, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Operação e Pesquisa Nº 2012-004307, para Lavra Experimental 
de Pegmatito, situado no Município de Pedra Lavrada - Serra Branca - Estado da Paraíba.

POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIÃO LTDA - CNPJ/CPF Nº 04.933.861-0001-83 Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 2096/2012 em João Pessoa, 24 de julho 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Comércio varejista de combustíveis (gasolina,álcool e diesel), lubrificante e GNV.Na(o)-  AV 
RUY BARBOSA  N° 1024- CENTRO -CEP 58.200-000-Município: GUARABIRA - UF: PB. Processo: 
2011-001650/TEC/LO-0539

MASTER SUMÉ INCORPORAÇÕES LTDA- CNPJ/CPF Nº 10.846.854/0001-47   Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Prévia nº 
2095/2012 em João Pessoa, 24 de julho 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: IMPLANTAÇÃO 
DE UMA LOTEAMENTO MORADA NOBRE II COM AREA DE 6,21 HA ZONA URBANA  SUMÉ 
PB. Na(o)- TERRAS DESMENBRADAS DA FAZ CRAIBEIRAS, PB 214, KM 01 (ESTRADA SUMÉ-
-CONGO) Município: SUMÉ- UF: PB. PROCESSO: 2012-003583/TEC/LO-0900

PLANC ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA. - CNPJ Nº 04.517.640/0001-24, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a renovação da 
Licença de Instalação Nº 1927/2010 para a edificação multifamiliar com 75 apartamentos, situada 
à Rua da Candelária, Nº 333, Manaíra, João Pessoa/PB, CEP: 58.038-620 - Processo Nº 2012-
003868/TEC/LI-1545.

CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0102-90, torna público que á SUDEMA - Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº1623/2012 em João Pessoa, 25/06/2012 
- Prazo: 90 dias. Para a atividade de: Estação Rádio Base na Rua Pedro Soares Feliciano, Nº 140, 
Gurguri, Mamanguape - PB. Processo 2012-002351/TEC/LP-0758.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2012
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 

Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 011/2012, que tem por objeto a CON-
TRATAÇÃO DE TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS PARA EFETUAREM O TRANSPORTE 
ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO 
MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, para suprir a necessidade da Secretaria de Educação da 
Prefeitura Municipal de Monteiro, conforme termo de adjudicação, em favor da seguinte empresa: 
ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA, CPF: 288.241.918-00, na seguinte linha: LINHA 01 - Valor 
Unitário R$ 128,00, Valor Total R$ 24.320,00, perfazendo um valor global de R$ 24.320,00 (Vinte 
e quatro mil trezentos e vinte reais); JOSÉ FERNANDO SIQUEIRA, CPF: 070.244.974-16, na 
seguinte linha: LINHA 08 - Valor Unitário R$ 144,00 Valor Total R$ 27.360,00, perfazendo um valor 
global de R$ 27.360,00 (Vinte e sete mil trezentos e sessenta reais). Dê ciência aos interessados 
e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos 
empenhos de despesas pelo setor competente. Monteiro - PB, 28 de Março de 2012. EDNACÉ 
ALVES SILVESTRE HENRIQUE - Gestora do FME.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DOS CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS PARA EFETUAREM O 

TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E ADJACÊNTES PARA 
A SEDE DO MUNICÍPIO DEMAIS LOCALIDADES, para suprir a necessidade da Secretaria de 
Educação da Prefeitura Municipal de Monteiro. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal 
nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA - Processo 
Licitatório nº. 018/2012, Pregão Presencial nº. 011/2012. DOTAÇÃO: 11.000.11.001.12.361.4009.3
012.2033 - 33.90.36.00 / 11.000.11.001.12.361.4009.3012.2037 - 33.90.36.00 / 11000.11.001.12.36
1.4009.3012.2038 - 33.90.36.00 / 11.000.11.001.12.361.4009.3012.2040 - 33.90.36.00 VIGÊNCIA: 
do presente contrato tem vigência até 31 de Dezembro de 2012 a partir da data de assinatura do 
contrato. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro/
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE E ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA, CPF: 288.241.918-
00 - CT Nº. 082/2012 - 28.03.2012 - R$ 24.320,00 (Vinte quatro mil trezentos e vinte reais); JOSÉ 
FERNANDO SIQUEIRA CPF: 070.244.974-16 - CT N.083/2012 - 28.03.2012 - R$ 27.360,00 (Vinte 
e sete mil trezentos e sessenta reais). Monteiro - PB, 28 de Março de 2012 - EDENACÉ ALVES 
SILVESTRE HENRIQUE - Gestora do FME.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/12

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, em sua sede na 
Praça Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, na sala de reunião da CPL, às 
10:00 horas do dia 09 de agosto de 2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para aquisição parcelada de peças para veículos diversas. Recursos: FUNDEB, Programas 
do Governo Federal e Próprios do Município de Mamanguape, previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 724, de 
05 de dezembro de 2005. Informações: os interessados poderão ler ou adquirir cópia do Edital 
bem como obter maiores esclarecimentos do certame, no endereço supracitado, no horário das 
08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Mamanguape - PB, 27 de julho de 2012.
JOSÉ CARLOS EDUARDO DA SILVA CORREIA - Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
CASA EPITÁCIO LEITE ROLIM

EDITAL DE PUBLICAÇÃO - 001/2012
O Presidente da Câmara Municipal de Cachoeira dos Índios, Estado da Paraíba no uso de suas 

atribuições legais, após ampla divulgação pela cidade e debates orais na Casa Epitácio Leite Rolim, 
haja vista não ter encontrado nenhum empecilho e diante da necessidade do feito, torna publico 
a realização dos Processos de inexigibilidade 001/2012 que versa de contratação de profissional 
técnico contábil e 001/2012 da contratação de assessor jurídico a fim de prestarem os respectivos 
serviços nesta colenda casa de leis pela vigência de um período compreendido entre janeiro a 
dezembro do ano em curso.

Cachoeira dos Índios - Paraíba em  15 de fevereiro de 2012.
Wanderley da Silva Marques

Presidente do Poder Legislativo

LUCINEIDE LEMOS SALVIANO – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental de Veiculo propaganda Volante (período 
eleitoral) Carro Montana – (Placa MOD 5208) Diamante/PB,  sob nº 2012-004356/TEC/AA-0496

GEUDIANO DE SOUSA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental de atividade propaganda Volante (período 
eleitoral) Carro FIAT UNO MILLE – (Placa MMV 9038) PEDRA BRANCA/PB,  sob nº 2012-004332/
TEC/AA-0483

PAULO FERNANDES MOURA DA SILVA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental de Veiculo propaganda 
Volante (período eleitoral) Carro Chevrolet – D 10 (Placa MNH  4278) Conceição/PB,  sob nº 
2012-004359/TEC/AA-0495 

ELIOSMAR FERREIRA LUCENA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental de Veiculo propaganda Volante 
(período eleitoral) Carro MONZA – (Placa KAX  5847) SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB,  sob nº 2012-
004374/TEC/AA-0504

MANOEL PEREIRA DE SOUZA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental de Veiculo propaganda Volante 
(período eleitoral) Carro FIAT UNO MILLE (Placa OEX  6016) SÃO JOSÉ DE CAIANA/PB,  sob nº 
2012-004375/TEC/AA-0505

MARCOS ANTONIO DE SOUSA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental de Veiculo propaganda Volante 
(período eleitoral) Carro FIAT UNO MILLE (Placa MOM 4285) SÃO JOSÉ DE CAIANA/PB,  sob nº 
2012-004379/TEC/AA-0508.

EMANUEL CIRILO DE LIMA - CPF Nº 952.365.624-49, torna público que requereu à SUDEMA - a 
Autorização Ambiental - Publicidade Volante Eleitoral, FIAT-STRADA Placa MOE-7032/PB, n Região 
de Juripiranga - PB.

MIL NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF Nº 15.667.125/0001-47, torna públi-
co que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 2001/2012 em João Pessoa, 20 de julho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Edificação Multifamiliar C/03 Unidades Habitacionais, Dotado de Sistema de Esgotamento Sa-
nitário (Fossa Séptica e Sumidouro), na Rua Projetada 07, QD 35, LT 19, Lot. Aeroporto Município: 
BAYEUX - UF: PB. Processo: 2012-003607/TEC/LO-3182.

PAULO ROBERTO NEIVA DE GOUVEA - CNPJ/CPF Nº 003.597.184-34, torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
1960/2012 em João Pessoa, 19 de julho de 2012 -  Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação 
Multifamiliar C/02 Unidades Habitacionais, Dotado de Sistema de Esgotamento Sanitário (Fossa 
Séptica e Sumidouro), na Rua Sem Nome, 5288 - Lot. Parque Sul II - Gramame Município: JOÃO 
PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-002978/TEC/LI-1485.

JONATHAS ARRUDA DE ALBUQUERQUE - CPF Nº 409.721.864-68, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - 
Propaganda Volante Eleitoral 2012 - TOWNER PICKUP-Placa:NQK-9585-PB - Percurso: Bayeux 
e Região - PB. Processo 2012-004333/TEC/AA-0484.

OZINALDO MACEDO DE OLIVEIRA - CPF Nº 203.217.754-49, torna público que requereu à SUDE-
MA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 - VW Kombi-Placa NQF 0310-PB - Percurso Cabedelo - PB. Processo: 
2012-004335-004335/TEC/AA-0486.

ISABEL BEATRIZ GOMES DE SOUZA - CPF Nº 278.352.784-72, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental  - 
Propaganda Volante Eleitoral, FIA-UNO placa MOR-1236/PB, Região de Cacimba de Dentro - PB. 
Processo: 2012-004324/TEC/AA-0476.

MAGDIEL DA SILVA MORORO - CPF Nº 045.840.514-02, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 - Veraneio - Placa-BGF-2977-PB - Percurso: Bayeux e Região, situado a 
Rua Severino Gomes, 336 - Lot. Boa Vista - Bayeux - PB. Processo: 2012-004330/TEC/AA-0481.

VANIA MARIA SILVA DE HOLANDA - CPF Nº 444.402.604-97, torna público que a requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - pro-
paganda volante Eleitoral 2012 - VW-KOMBI - Placa: CCZ-7606-PB - Percurso: SANTA RITA - PB. 
Processo: 2012-004342/TEC/AA-0488.

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA - CNPJ/CPF Nº 
08.848.483/0001-90, torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2053/2012 em João Pessoa, 23 de julho de 2012 - Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Transporte de Combustíveis: gasolina, álcool óleo diesel, veículo, 
veículo placa MOU6212/PB, na Avenida Cruz das Armas - Percurso: Cabedelo - João Pessoa 
Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2010-003336/TEC/LO-1115.

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA - CNPJ Nº 16.624.611/0128-23, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização da 
Renovação da Operação de Operação nº 2223/2010/Proc. Nº 2009-004876 - Garagem de Trans-
porte Coletivo Interestadual de Passageiros, Abastecimento, Manutenção e Lavagem de Ônibus, 
situado Av. Lima Campos - São Sebastião - Patos - PB. Processo: 2012-004266/TEC/LO-3350.

THOMAS HUMBERTUS GERARDUS MARIE SIKKINK - CNPJ Nº 10.805.978/0001-84, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de 
Licença de Operação para um Edifício Residencial Multifamiliar, situado a Rua Clovis de Holanda 
Calado QD 19 LT 15 - Bela Vista II - Cabedelo - PB.

ANTÔNIO ROBERTO DE SOUSA PAULINO - CPF Nº 367.647.364-72, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - Pu-
blicidade Volante Eleitoral, F4000 Placa KID - 4767/PB-2631- PB, situado a Rua Epitácio Pessoa 
Nº 15 - Centro - Guarabira - PB. Processo: 2012-004357/TEC/AA-0493.

ELIANE ROSAS DE ANDRADE ARAÚJO - CPF Nº 160.973.004-68, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorizaç  ão Ambiental - 
Publicidade Volante Eleitoral - Montona SPORT Placa MMW-2631-PB. Percurso Juripiranga - PB. 
Processo: 2012-004355/TEC/AA-0491.

FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME - CNPJ Nº 05.010.022/0001-56, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a Licença Prévia (2012-004185), para Edificação Multifamiliar com 02 Unidades Habitacionais, 
situado a Rua Engenheiro Abelardo de Oliveira Lobo, s/n, QD. 242 LT. 376 - Loteamento Novo 
Milênio - Gramame - João Pessoa - PB.

 CONSTRUTORA VIVER BEM LTDA - CNPJ/CPF Nº 12.288.709/0001-13, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 1891/2012 em João Pessoa, 17 de julho de 2012 - prazo: 1460 dias. Para a atividade de: 
Edificação Residencial Multifamiliar com 06 Unidades Habitacionais e sistema de esgotamento 
sanitário individual composto de tanque séptico e sumidouro cilíndrico, na Rua Rita Pinheiro Vilar, 
QD. 226, LT.055 - Lot. Novo Milênio - Gramame Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 
2012-003376/TEC/LO-3130.

CONSTRUTORA VIVER BEM LTDA - CNPJ/CPF Nº 12.288.709/0001-13, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 1893/2012 em João Pessoa, 17 de julho de 2012 - Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Edifi-
cação Residencial Multifamiliar com 06 Unidades Habitacionais e sistema de esgotamento sanitário 
individual composto de tanque séptico e sumidouro cilíndrico, na Rua Gabriel F. dos Santos, Resid. 
Lírio da Paz Nº 388 - Lot. Novo Milênio - Gramame Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 
2012-003375/TEC/LO-3129.

CONSTRUTORA E INCORPORADORA BOA NOVA LTDA - CNPJ/CPF Nº 10.944.141/0001-16, torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1886/2012 em João Pessoa, 16 de julho de 2012 - Prazo: 1460 dias. Para a atividade 
de: Edificação Residencial Multifamiliar com 40 Unidades Habitacionais (três blocos) e sistema de 
esgotamento sanitário individual composto de tanque séptico e sumidouro prismático, na Rua Rita 
Pinheiro Vilar, QD 225, LT 302 - Lot. Novo Milênio - Gramame Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. 
Processo: 2012-003429/TEC/LO-3136.

25A UNIÃO 
GeralJoão Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 28 de julho de 2012

A Comissão Permanente 
do Vestibular (Comvest) da 
Universidade Estadual da 
Paraíba inscreve, via on-line, a 
partir da próxima segunda-fei-
ra, 30 de julho, para o Vestib-
ular 2013 da Instituição. As 
inscrições vão até o dia 15 de 
agosto. Estão sendo ofertadas 
2.856 vagas, distribuídas entre 
os 41 cursos de graduação da 
UEPB, sendo 50% das vagas 
destinadas ao sistema de co-
tas de inclusão (que envolvem 
alunos oriundos da rede pú-
blica de ensino) e as outras 
50% para o sistema de cota 
universal. Para se inscrever, o 
candidato deve acessar o site 
da Comvest (www.comvest.
uepb.edu.br), preencher o 
formulário eletrônico e im-
primir o boleto de pagamento 
da taxa de inscrição, no valor 
de R$ 90,00 (noventa reais), 
que poderá ser quitado até 
o dia 17 de agosto. No ato da 
inscrição, o candidato optará 
por apenas um curso de 
graduação no seu respectivo 
turno e uma língua estrangeira 
(inglês ou espanhol). Ao final 
do preenchimento de todos os 
campos obrigatórios, o sistema 
emitirá o número do protocolo 
de inscrição.

Os candidatos isentos 
da taxa de inscrição devem 
acessar a página da Comvest 
na internet para completar os 
demais campos do Formulário 
Eletrônico de Inscrição, que 
foi parcialmente preenchido, 
quando da solicitação deste 

UEPB inscreve a partir de 2ª feira 
Vestibular 2013

Prazo vai até 15 de agosto e 
serão ofertadas 2.856 vagas, 
distribuídas entre 41 cursos

benefício. Para ter acesso 
ao formulário será exigido 
do candidato o número do 
CPF fornecido pelo candida-
to, quando da solicitação de 
isenção da taxa de inscrição. 
As inscrições homologadas 
serão divulgadas no dia 22 de 
agosto e a partir do dia 18 de 
setembro o comprovante de 
inscrição será disponibiliza-
do para impressão no site da 
Comissão.

As provas do processo 
seletivo serão realizadas nos 
dias 2 e 3 de dezembro, das 
8h as 13h. No primeiro dia 
serão aplicadas as provas 
de Produção Textual, Língua 
Portuguesa, Literatura Bra-
sileira e Língua Estrangeira 
para as áreas I, II, III e IV. No 
segundo dia as provas são de 
Química, Física e Matemática 
(área I), Química, Física e Bi-
ologia (área II), História e Ge-
ografia (área III), Matemática, 
História e Geografia (área III 
– Administração e Ciências 
Contábeis) e Química, Física, 
Biologia e Matemática (área I 
e IV – Ciências da Natureza).

 As solicitações de provas 
fora dos locais estabelecidos 
somente serão apreciadas 
se o candidato estiver inter-
no em instituição hospitalar, 
nos municípios de Campina 
Grande, Guarabira, Catolé 
do Rocha, João Pessoa, Mon-
teiro, Patos e Araruna. As 
solicitações devem ser en-
tregues na sede da Comvest, 
em Campina Grande, e serão 
julgadas à vista de documen-
tos comprobatórios que as 
instruam, atestando a impos-
sibilidade de locomoção do 
candidato.

Homem preso 
pela PC-PE não 
trabalha no 
Detran da PB

O Detran da Paraíba 
está isento das investiga-
ções da Polícia Civil de Per-
nambuco para desbaratar 
uma quadrilha especializa-
da em adulteração de do-
cumentos de veículos. Foi o 
que garantiu o corregedor 
do órgão, delegado Wallber 
Virgulino.

Na manhã de ontem, 
agentes da PC do vizinho 
Estado prenderam Kleber 
Procópio Soares acusado de 
envolvimento com a quadri-
lha, inclusive de fornecer 
documentos para adultera-
ção e clonagem de veículos 
que eram roubados e vendi-
dos em outros estados com 
a documentação “quente”.

A ação dos policiais ci-
vis pernambucanos causou 
surpresa no Detran parai-
bano, pois não houve comu-
nicação oficial, nem antes, 
nem depois, informou  Vall-
ber Virgolino. Segundo ele, 
agentes chegaram ao órgão, 
se dirigiram ao setor de vis-
toria e efetuaram a prisão 
de Kleber, que foi algemado 
e colocado numa viatura.

Vallber disse que deter-
minou levantamento e foi 
comprovado que Kleber não 
é funcionário do órgão.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Os estudantes que 
ainda não receberam suas 
Carteiras de Identidade 
Estudantil 2012 devem se 
apressar para resgatar na 
sede do Conselho Muni-
cipal de Carteiras (CMC), 
localizado na Rua Treze 
de Maio, 84, no Centro 
de João Pessoa. Isto por-
que a partir da próxima 
quarta-feira, 1º de agos-
to, só terão acesso à meia 
entrada em eventos cultu-
rais e ao desconto de 50% 
na compra de passagens 
de ônibus em João Pes-
soa quem apresentar  a 
carteira estudantil edição 
2012, que entra em vigor 

na referida data. Segundo 
o coordenador Adminis-
trativo do CMC, Francisco 
Andrade, para receber a 
nova carteira o estudante 
deve apresentar apenas 
o comprovante de paga-
mento referente à solicita-
ção do documento. Até o 
momento, Francisco esti-
ma que mais de 71 mil car-
teiras já foram entregues 
a alunos secundaristas de 
todo o município de João 
Pessoa.

Uma emenda do de-
putado estadual João 
Gonçalves estabeleceu o 
retorno da exigência da 
Carteira Estudantil no Es-

tado da Paraíba. A lei Nº 
9.811, promulgada recen-
temente pelo presidente 
da Assembleia Legislativa, 
deputado Ricardo Mar-
celo, alterou o dispositivo 
anterior de dispensabi-
lidade e voltou a tornar 
obrigatória a apresenta-
ção da carteira estudantil 
para fins dos benefícios da 
meia entrada.  Mas, quem 
ainda não requereu a car-
teira de estudante 2012 
não precisa se preocupar, 
pois a solicitação ainda 
pode ser feita tanto na 
sede do CMC como atra-
vés do site www.estudan-
te10.com.br.

Carteira de Identidade Estudantil 
2012 entra em vigor na 4ª feira

Na CaPital

Brasília – Começa a va-
ler amanhã o reajuste de 
2,874% nas tarifas do trans-
porte interestadual e in-
ternacional de passageiros 
semiurbano - com até 75 qui-
lômetros de distância. O índi-
ce foi autorizado ontem pela 
Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT). De 
acordo com a ANTT, a tarifa 

é composta de itens de custo, 
como combustível, lubrifi-
cantes, peças e acessórios e 
pessoal, que são reajustados 
de acordo com índices de in-
flação setoriais.

O transporte semiurba-
no de passageiros é sujeito 
a arredondamento da tarifa 
final, com o objetivo de facili-
tar o troco. O arredondamen-

to de um ano é compensado 
no reajuste do ano seguinte. 
Ao valor da passagem devem 
ainda ser adicionados a tari-
fa de embarque e o Imposto 
sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS). No 
início de julho, a ANTT auto-
rizou o aumento de 2,7% nas 
passagens de ônibus interes-
taduais e internacionais.

Tarifas de ônibus de curta distância 
ficam mais caras a partir de amanhã

autorizado Pela aNtt 



TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

1º O F I C I O   D E   P R O T E S T O
 E D I T A L

Responsavel.: ADAUTO GALDINO DA COSTA
CPF/CNPJ: 069031864-25
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$296,14
Cedente: INMETRO
Apresentante: INMETRO
Protocolo: 2012 - 038846
Responsavel.: ADAUTO GALDINO DA COSTA
CPF/CNPJ: 069031864-25
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$296,14
Cedente: INMETRO
Apresentante: INMETRO
Protocolo: 2012 - 038860
Responsavel.: ADAUTO GALDINO DA COSTA
CPF/CNPJ: 069031864-25
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$290,50
Cedente: INMETRO
Apresentante: INMETRO
Protocolo: 2012 - 038843
Responsavel.: ALUPAR ALUMINIO DA PARAIBA 
LTDA
CPF/CNPJ: 011895190/0001-79
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.126,50
Cedente: INMETRO
Apresentante: INMETRO
Protocolo: 2012 - 038844
Responsavel.: ANDRADE & RUFINO LTDA
CPF/CNPJ: 008336075/0001-50
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.702,54
Cedente: IBAMA
Apresentante: IBAMA
Protocolo: 2012 - 038814
Responsavel.: ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS 
DO ANEL DO
CPF/CNPJ: 008559221/0001-06
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$871,92
Cedente: ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TE-
LECOMU
Apresentante: ANATEL AGENCIA NACIONAL DE 
TELECOMU
Protocolo: 2012 - 038808
Responsavel.: ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS 
DO ANEL DO
CPF/CNPJ: 008559221/0001-06
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$487,28
Cedente: ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TE-
LECOMU
Apresentante: ANATEL AGENCIA NACIONAL DE 
TELECOMU
Protocolo: 2012 - 038807
Responsavel.: ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS 
DO ANEL DO
CPF/CNPJ: 008559221/0001-06
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$609,10
Cedente: ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TE-
LECOMU
Apresentante: ANATEL AGENCIA NACIONAL DE 
TELECOMU
Protocolo: 2012 - 038806
Responsavel.: BRUKE COM VAREJISTA LTDA
CPF/CNPJ: 011888061/0001-53
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$359,32
Cedente: INMETRO
Apresentante: INMETRO
Protocolo: 2012 - 038864
Responsavel.: CARLOS ANTONIO DE CASTRO 
SILVA
CPF/CNPJ: 011840471/0001-24
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$290,50
Cedente: INMETRO
Apresentante: INMETRO
Protocolo: 2012 - 038859
Responsavel.: CESAR PESTANA DE AGUIAR 
GUEDES
CPF/CNPJ: 436045797-91
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.177,36
Cedente: INMETRO
Apresentante: INMETRO
Protocolo: 2012 - 038845
Responsavel.: CESAR PESTANA DE AGUIAR 
GUEDES
CPF/CNPJ: 436045797-91
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$451,26
Cedente: INMETRO
Apresentante: INMETRO
Protocolo: 2012 - 038856
Responsavel.: CESAR PESTANA DE AGUIAR 
GUEDES
CPF/CNPJ: 436045797-91
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$451,26
Cedente: INMETRO
Apresentante: INMETRO
Protocolo: 2012 - 038855
Responsavel.: DIOGO RODRIGUES DE ALBU-
QUERQUE
CPF/CNPJ: 045945164-24
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.249,33
Cedente: INMETRO
Apresentante: INMETRO
Protocolo: 2012 - 038815
Responsavel.: EXTREMA EXTRACAO DE MINE-
RIOS LTDA M
CPF/CNPJ: 010739407/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$320,00
Cedente: CR COMERCIO DE MOLAS LTDA ME
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO 
MULTIPLO
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 038262
Responsavel.: GASP EMPRESA DE VIGILANCIA 
LTDA
CPF/CNPJ: 003370096/0001-78
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.534,78
Cedente: ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TE-
LECOMU
Apresentante: ANATEL AGENCIA NACIONAL DE 
TELECOMU
Protocolo: 2012 - 038809
Responsavel.: GASP EMPRESA DE VIGILANCIA 
LTDA
CPF/CNPJ: 003370096/0001-78
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$162,04
Cedente: ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TE-
LECOMU
Apresentante: ANATEL AGENCIA NACIONAL DE 
TELECOMU
Protocolo: 2012 - 038821
Responsavel.: HENNERY ARAUJO SOARES
CPF/CNPJ: 005008755/0001-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$250,00
Cedente: OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO 
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037679
Responsavel.: HOMSS SISTEMAS ELETRONI-
COS LTD
CPF/CNPJ: 013427006/0001-91

Titulo: DUP VEN MER IND  R$8.320,00
Cedente: ELSYS EQUIP ELETRONICOS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 038237
Responsavel.: INTERMED COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 000858337/0001-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.921,69
Cedente: ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOS-
PITALARE
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 038749
Responsavel.: JOSE VALDIK DE LIMA
CPF/CNPJ: 003761550/0001-11
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$608,06
Cedente: ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TE-
LECOMU
Apresentante: ANATEL AGENCIA NACIONAL DE 
TELECOMU
Protocolo: 2012 - 038823
Responsavel.: JOSE VALDIK DE LIMA
CPF/CNPJ: 003761550/0001-11
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.955,20
Cedente: ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TE-
LECOMU
Apresentante: ANATEL AGENCIA NACIONAL DE 
TELECOMU
Protocolo: 2012 - 038818
Responsavel.: JOSEFA GUEDES SOBRAL
CPF/CNPJ: 003107113/0001-89
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$701,65
Cedente: ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TE-
LECOMU
Apresentante: ANATEL AGENCIA NACIONAL DE 
TELECOMU
Protocolo: 2012 - 038828
Responsavel.: JOSEFA GUEDES SOBRAL
CPF/CNPJ: 003107113/0001-89
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.123,41
Cedente: ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TE-
LECOMU
Apresentante: ANATEL AGENCIA NACIONAL DE 
TELECOMU
Protocolo: 2012 - 038830
Responsavel.: JOSEFA MIGUEL DE SOUZA
CPF/CNPJ: 065865054-88
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.888,46
Cedente: IBAMA
Apresentante: IBAMA
Protocolo: 2012 - 038819
Responsavel.: KAFILA CONSTRUCOES E INCOR-
PORACOES
CPF/CNPJ: 009380712/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.597,50
Cedente: GDR FILHOS LOCACAO E SERVICOS 
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 038488
Responsavel.: LEANDRO FARIAS DA COSTA
CPF/CNPJ: 068270694-94
Titulo: CHEQUER$228,71
Cedente: CARTORIO TOSCANO DE BRITO
Apresentante: CARTORIO TOSCANO DE BRITO
Protocolo: 2012 - 037913
Responsavel.: LILIANE MACEDO RODRIGUES - ME
CPF/CNPJ: 015032286/0001-64
Titulo: DUP VEN MER IND  R$796,00
Cedente: REDFACTOR FACTORING FOM.COML L
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 038214
Responsavel.: LUCIANO HENRIQUE MACEDO 
DA COSTA (C
CPF/CNPJ: 072369903/0001-55
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.702,54
Cedente: IBAMA
Apresentante: IBAMA
Protocolo: 2012 - 038838
Responsavel.: LUIZ CARLOS PONTES FERNANDES
CPF/CNPJ: 360289404-53
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$404,44
Cedente: IBAMA
Apresentante: IBAMA
Protocolo: 2012 - 038822
Responsavel.: MARCOS ROBERIO F DA SILVA
CPF/CNPJ: 008415851/0001-07
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.355,94
Cedente: INMETRO
Apresentante: INMETRO
Protocolo: 2012 - 038831
Responsavel.: POSTO DE COMBUSTIVEIS A C LTDA
CPF/CNPJ: 004970266/0001-18
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$326,43
Cedente: IBAMA
Apresentante: IBAMA
Protocolo: 2012 - 038825
Responsavel.: POSTO DE COMBUSTIVEIS A C LTDA
CPF/CNPJ: 004970266/0001-18
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.798,33
Cedente: IBAMA
Apresentante: IBAMA
Protocolo: 2012 - 038826
Responsavel.: PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 005266210/0001-40
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.635,92
Cedente: INMETRO
Apresentante: INMETRO
Protocolo: 2012 - 038834
Responsavel.: R & E MATERIAL DE CONSTRU-
CAO LTDA
CPF/CNPJ: 014515336/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$231,41
Cedente: COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 
1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 036635
Responsavel.: S/A MASSAS DA PARAIBA LTDA
CPF/CNPJ: 012685178/0001-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$9.277,35
Cedente: IBAMA
Apresentante: IBAMA
Protocolo: 2012 - 038832
Responsavel.: TALER SERVICE - RECUSSOS 
HUMANOS E
CPF/CNPJ: 005539867/0001-33
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.315,96
Cedente: ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TE-
LECOMU
Apresentante: ANATEL AGENCIA NACIONAL DE 
TELECOMU
Protocolo: 2012 - 038833

Em razao de que os supracitados devedores nao  
foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 
de 10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  
acima citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  
razoes  que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua 
Candido Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 
03 (tres) dias uteis, a  partir desta data,  sob  pena  
de  serem  os  referidos titulos PROTESTADOS, na 
Forma da LEI.

Joao Pessoa,  28/07/2012
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.: A L VASCONCELOS CONSTRUCOES 
E INCOR
CPF/CNPJ: 010672827/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.299,30
Cedente: CERAMICA ELIZABETH LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 038478
Responsavel.: CASABLANCA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 007715999/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$207,00
Cedente: ARAUJO & PAIVA COMERCIO E DISTRIBUI
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037994
Responsavel.: CLAUDINEIDE FILIPE DE LIMA
CPF/CNPJ: 011392291/0001-27
Titulo: DUP VEN MER IND  R$417,50
Cedente: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE REFRIGE
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037530
Responsavel.: COND  RES  AGUAS DE MARCO
CPF/CNPJ: 013158079/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 83,87
Cedente: PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO 
LTD
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035723
Responsavel.: COND  RES  AGUAS DE MARCO
CPF/CNPJ: 013158079/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$664,87
Cedente: PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO 
LTD
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035755
Responsavel.: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO P
CPF/CNPJ: 004389760/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.634,83

Cedente: BANCO FIBRA S/A
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035937
Responsavel.: DAVID RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 057964784-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$150,00
Cedente: VALDELITO ANDRADE DA SILVA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034708
Responsavel.: FRANCISCO LUIZ DUARTE FILHO
CPF/CNPJ: 013792664/0001-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$213,40
Cedente: RS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 038299
Responsavel.: HENNERY ARAUJO SOARES
CPF/CNPJ: 005008755/0001-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$207,50
Cedente: OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 037899
Responsavel.: INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI-
MENTOS F
CPF/CNPJ: 008661619/0001-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$14.000,00
Cedente: NATREB IND E COM DE MAQUINAS LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 038483
Responsavel.: LUBMAIS COMERCIO E LUBRIFI-
CANTES LT
CPF/CNPJ: 012613433/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$299,50
Cedente: BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 038014

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,  28/07/2012
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 UIRAUNA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2012.
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 067/2012 de 16 de maio 

de 2012, da PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA, vem através deste AVISO tornar público 
para os interessados, o resultado de julgamento do PREG]ÃO PRESENCIAL Nº 015/2012, cujo 
objeto é  Aquisição de Computadores e periféricos, destinados ao uso de diversas Secretarias 
deste município,.

VENCEDOR/VALOR
CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME.
R$ 21.220,00 )(vinte e um mil, duzentos e vinte reais)

Uiraúna PB, 24 de julho de 2012
THALES YRAN DUARTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

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 191/2012
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:

Registro de preços para aquisição de gases medicinais, destinado ao Complexo Hospitalar 
Clementino Fraga - CHCF, 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 - 12-01071-1
João pessoa, 27 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 232/2012
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 09/08/2012 às 14:30 horas para:

Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de locação de sinal de satélite 
com o objetivo de transmitir o sinal da radio tabajara, destinado a Radio Tabajara Superintendência 
de Radio fusão, 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 - 12-01077-0
João pessoa, 27 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 235/2012
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:

Registro de preços para aquisição de brita e pó de pedra, destinado ao Departamento de Estradas 
e Rodagem - DER, 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 - 12-01068-9
João pessoa, 27 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 236/2012
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 14:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de soro e água destilada, destinado a Secretaria de Estado 
da Saúde - SES, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-01070-3
João pessoa, 27 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 238/2012
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 17/08/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de material permanente mobiliario (cadeiras, lomgarina, armários etc), 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 - 12-01066-3
João pessoa, 27 de julho de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO n.º 001/2012
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
PROCESSO ADM. N.º 00016.003577/2012-5
DATA DA ABERTURA: 15/08/2012 as 10:00hs.
REGISTRO CGE Nº3247/2012
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA-DETRAN Torna 

público que fará realizar através da Comissão especial de Licitação, as 10 horas do dia 15 de agosto 
de 2012 no local onde funciona a CPL situado na Rua Emília Batista Celane, SN, Mangabeira, João 
Pessoa-PB., licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço global por lote para: con-
tratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente a manutenção 
preventiva e corretiva nas edificações do DETRAN nas cidades de Alhandra, Bananeiras, Bayeux, 
Lagoa de Dentro, Pedra de Fogo, Rio Tinto, Remígio e Santa Rita. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei 123/2006 e demais normas inerentes. Informações 
e cópia completa do edital poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitação no endereço 
acima mencionado no horário de expediente normal de 08:00 á 12:00 e de 14:00 ás 18:00hs., ou 
pelo site: www.detran.pb.gov.br, ou ainda pelo telefone: (083) 3216-2593.

João Pessoa, 27 de julho de 2012.
André Martins Pereira Neto
Presidente da CEL de Obras

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA
PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA DA SUDEMA

A COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de Licença p´révia para Construção do Terminal 
de Múltiplos Usos - TMU, situado na Rua Presidente João Pessoa s/nº - na cidade de Cabedelo - Pb.

Cabedelo, 26 de julho de 2012
Wilbur Holmes Jácome

Diretor Presidente

EMEPA-PB            
AVISO  DE  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº 003/2012

REGISTRO CGE N°12-01054-7, De, 26.07.2012
A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70, com sede 

na Rua Eurípedes Tavares, 210 Tambiá, João Pessoa - PB, através de sua Pregoeira, torna ao 
conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2012, com base na Lei Fe-
deral Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decreto Estadual nº 24.649/03 e Lei Federal nº 
8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Aquisição de Material Permanente (Equipamentos de Informática, Comunicação 
e Audiovisual)  destinados aos PAC’s-2009 e 2010.

LOCAL, DIA E HORA: O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação 
serão realizados no dia 09 de agosto de 2012, às 14:00 horas, na Sede da EMEPA.

RECURSOS: A aquisição desses materiais se dará com recursos dos Convênios Federais 
EMBRAPA x EMEPA nº 10200.09/0271-5-PAC-2009 e 10200.10/0234-0.

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida na Sede da EMEPA, de segunda à sexta-
-feira, no horário das 08 às 12 e das 14 às 18 horas ou obtida pela internet no site: www.emepa.
org.br. Maiores informações pelo fone 3218-5503/5476/5478.

 João Pessoa, 27 de julho de 2012.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO 

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

Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Agosto de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE PREÇO fornecimento 
parcelado materiais para distribuição gratuita (Kit para bebê). Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 057/2009. Informações: 
no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Nazarezinho - PB, 27 de Julho de 2012
MARIA MARINEIDE PINHEIRO VALE 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2012
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 10:00 horas do dia 09 de Agosto de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento 
parcelado de Gás GLP para o município de Nazarezinho-PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 057/2009. Informações: 
no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Nazarezinho - PB, 27 de Julho de 2012
MARIA MARINEIDE PINHEIRO VALE 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2012
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 11:00 horas do dia 09 de Agosto de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento 
parcelado de óculos de grau, incluindo lente e armação, para atender as necessidades da Secretaria 
de Ação Social deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 057/2009. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Nazarezinho - PB, 27 de Julho de 2012
MARIA MARINEIDE PINHEIRO VALE 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2012
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 13:30 horas do dia 09 de Agosto de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE PREÇO para 
serviços de locação de veículos tipo van, para transporte de pacientes do município de João Pes-
soa à Nazarezinho. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 057/2009. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Nazarezinho - PB, 27 de Julho de 2012
MARIA MARINEIDE PINHEIRO VALE 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

Portaria PP nº 0022/2012.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DONA INÊS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 

baseado no Art. 49 da Lei 8.666/93.
R E S O L V E:
REVOGAR a Licitação do tipo:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2012.
PROCESSO 0063/2012.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA.
“Por razões de interesse público, não havendo o mesmo preenchido os requisitos legais da forma da lei”.

Dona Inês, 27 de julho de 2012.
Antonio Justino de Araújo Neto

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB
REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

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

nica aos interessados que a sessão pública PREGÃO PRESENCIAL nº. 030/2012, do tipo “Menor Preço”, 
cujo objeto é a Contratação de Serviços para Recuperação do Gramado do Estádio Municipal “O Jacintão”, 
agendada para às 10h30min do dia 31/07/2012, fica remarcada para o dia 14/08/2012 às 09h00min (Horário 
Local), em virtude da ausência da publicação no D.O.U, tendo em vista tratar-se aplicação de Recursos 
Federais. Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações 
da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de Abril, S/N, centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) - 3353-2274.

Sumé, 27 de julho de 2012.
Daniel Bruno Barbosa da Silva - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2012
A Prefeitura Municipal de Sumé - PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 
033/2012, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Aquisição de Madeiras. Data de abertura: 08/08/2012 às 
11h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor 
de Licitações da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de Abril, S/N, centro, no horário de expediente. Outras 
informações pelo Telefone (83) - 3353-2274.

Sumé, 27 de julho de 2012.
Daniel Bruno Barbosa da Silva - Pregoeiro.
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