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AA
A PM vai utilizar três 

mil policiais no esquema de 
segurança durante as festas 
de São João. Página  11

Segurança
A Paraíba recebeu 161 

toneladas de alimentos 
do Governo Federal para 
as vítimas da seca. Página 8

Alimentos

119 anoS - Terceiro Jornal Mais antigo em Circulação no Brasil

QUARTA-FEIRA, 20 de junho  de 2012
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Sol, nuvens e 
chuvas

> NONONONOTRANSTORNOS

TeaTro PÁgIna 20

Palco

Peça entra em cartaz no Santa Roza

Foto: Divulgação

Espetáculo Dudu no País das 
Maravilhas, da Cia argonautas, é 

uma sátira ao livro Lewis Carrol
Dirigentes dizem 
que Treze precisa 
retirar ação 

JUSTIça CoMUM

Vários dirigentes 
do futebol paraibano 
argumentam que a di-
retoria do Treze deve 
retirar a ação judicial 
em que pede a sua 
inclusão na Série C do 
Campeonato Brasileiro 
para evitar ser punido 
pela CBF. PÁgIna 13

PB defende 
economia 
sustentável

> RIo+20

O governador Ri-
cardo Coutinho parti-
cipa hoje da Conferên-
cia Rio+20, quando vai 
apresentar práticas eco-
nômicas sustentáveis 
realizadas na Paraíba. Já 
o senador Cássio Cunha 
defende a preservação 
do semiárido. PÁgIna 3

AL deve votar hoje o 
empréstimo da Cagepa

>>> ESFoRço ConCEnTRaDo

Os deputados estadu-
ais fazem hoje um esforço 
concentrado para votar 
várias matérias, como o 
empréstimo da Cagepa 
junto à Caixa Econômica 
Federal no valor de R$ 
150 milhões e o PCCR da 
Educação. O presidente 
da Assembleia Legislativa, 

Ricardo Marcelo, disse que 
espera limpar a pauta an-
tes do recesso que começa 
amanhã. Os parlamenta-
res votaram durante a 
sessão de ontem diversas 
matérias consideradas 
pacíficas, deixando para 
hoje os temas mais polê-
micos. PÁgIna 4

Chuvas fortes deixam desabrigados
e causam alagamentos na Capital
Desabamento deixa uma 
pessoa gravemente ferida 
várias avenidas e ruas são 
interditadas pela Semob 
JP registra 50% da chuva 
prevista para o mês em 24h

Avenidas e ruas 
alagadas, desabamen-
tos, famílias desabriga-
das, trânsito engarrafa-
do,  esse foi o saldo de 
um dia inteiro de chuva 
em João Pessoa. A Defe-
sa Civil registrou mais 
de 30 ocorrências em 
vários pontos da Ca-
pital. Na Comunidade 
Saturnino de Brito, uma 
barreira desmorou e 
atingiu uma casa, ferin-

do gravemente uma ado-
lescente de 17 anos. Em 
vários bairros, as galerias 
pluviais não deram vazão 
ao grande volume de água 
e os alagamentos fizeram a 
Semob interditar o trânsi-
to. A Aesa informou que 
em 24h choveu em João 
Pessoa 50% do previsto 
para todo o mês e que mais 
chuvas fortes devem ser 
registradas no Litoral do 
Estado. PÁgInaS 9 E 10 Uma árvore caiu e danificou quatro carros na Lagoa, enquanto que a Defesa Civil registrou desabamento na Comunidade do Timbó

baixa 22h58 0.2m

Sol, nuvens e 
chuvas

Foto: ortilo antônio

Desmoronamento de barreira na Saturnino de Brito deixou uma jovem ferida

Sol, nuvens e 
chuvas

acesso entre os bairros de Mangabeira e valentina ficou bloqueado pelas águas

Fotos: Evandro Pereira

Foto: adriano Franco/Secom-JP

Foto: ortilo antônio

Diversas vias tiveram o trânsito interrompido pelos alagamentos e o pessoense precisou de paciência para enfrentar a chuva
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 “O futuro da Terra de-
pende das decisões tomadas 
agora pela humanidade.”

Com essas palavras, o dr. 
Paulo Skaf, presidente da Fede-
ração das Indústrias de São Pau-
lo, abriu os trabalhos da Rio+20, 
no deslumbrante pavilhão que 
levou o nome de Humanidade 
2012, nas instalações do Forte 
de Copacabana.  Um público 
numeroso prestigiou o painel de 
Educação, que contou com as 
palestras de Sílvio Meira, espe-
cialista em tecnologias educa-
cionais, e Tião do Lixo, um extra-
ordinário e aplaudido exemplo 
de superação, vivido no Aterro 
de Gramacho e hoje exercendo  
atividade  de especialista em 
reciclagem.

Ao falar para a plateia 
de 500 professores do Sesi, 
tivemos o ensejo de cunhar 
uma expressão que foi muito 
apreciada: “Queremos uma 
educação limpa para os nossos 
jovens estudantes.”  O que 
significa isso?

Chegamos a esse racio-
cínio a partir das grandes 
preocupações da Conferência 

José Américo de Almei-
da continua sendo o HOMEM 
que ensinou a Paraíba a ser 
respeitada, pela sua força e 
posição destacada no cená-
rio político brasileiro.

O ARTISTA - defensor da 
categoria, já que defendeu o 
teatro com força e amor. No 
ano de 1909, era Promotor 
de Justiça da comarca de 
Sousa e criou o movimento 
teatral naquela cidade.

O POLÍTICO de coragem, 
discurso forte, vitorioso. 
Deputado, governador do 
Estado, senador, minis-
tro, sempre defendendo 
a pequenina Paraíba, sem 
medo das grandes potências 
nacionais.

O INTELECTUAL: a 
respeito desse assunto, 
nada devo comentar, pois o 
mundo conhece a história do 
escritor de “A Bagaceira”.

No ano de 1975, o Te-
atro de Amadores de Sousa 
(TAS), por mim criado na 
cidade de Sousa (PB), resol-

O artista, o político, o intelectual

As recentes denúncias de 
supostas fraudes em concursos 
públicos realizados na Paraíba, 
se confirmadas, revelam apenas 
uma pequena ponta do imenso 
iceberg que se mantém à deriva no 
oceano das ilegalidades ocultas que, 
infelizmente, ainda banha, ou me-
lhor, lanha as costas do nosso país.

Desde a transferência da família 
real portuguesa para o Brasil, no 
início do século dezenove, época 
emblemática de nossa história em 
que, no Rio de Janeiro, pobres foram 
expulsos de suas casas e milhares de 
empregos públicos foram criados 
para prover os amigos do rei, que o 
problema persiste.

Ao longo dos anos, os concursos 
públicos transformaram-se não só 
na tábua de salvação para milhares 
de brasileiros que sonham com um 
emprego estável e bem remunerado, 
como também em uma indústria po-
derosa que movimenta milhões de 
reais, sem uma legislação específica 
que a regulamente.

Estima-se que dez milhões de 
brasileiros participam anualmente 
de concursos públicos. Levando-se 
em conta a grande quantidade de 
denúncias sobre fraudes, neste de-
partamento, que ilustra o noticiário 
nacional, é de se supor que noventa 
e nove por cento desses dez milhões 
são ludibriados. 

Uma reportagem veiculada no 
programa ‘Fantástico’, da Rede Glo-
bo, por exemplo, revelou que em to-
dos os vinte e seis Estados brasileiros 

e no Distrito Federal, os ministérios 
públicos investigam algum tipo de 
fraude em concursos públicos. Só 
na Bahia foram registrados 36 casos.

Se procedêssemos a um levan-
tamento minucioso das fraudes em 
concursos públicos denunciadas 
pela imprensa só na última década, 
este espaço seria insuficiente para 
contê-las, uma vez que é prática 
recorrente o comércio de supostos 
gabaritos e as consequentes promes-
sas de vagas garantidas.

Há sete anos, a Polícia Civil 
do Distrito Federal, com apoio da 
Polícia Federal, desbaratou um 
esquema de fraude em concursos 
públicos com ramificação em todo 
o país.Em julho de 2007, as provas 
do concurso da Câmara Municipal 
de São Pauloforam anuladas, sendo 
refeitas em janeiro do ano seguinte.

No caso do Distrito Federal, a 
Justiça expediu mais de cem manda-
dos de prisão. Foram presos policiais 
civis e militares, candidatos que 
compraram gabaritos, servidores 
públicos aprovados de forma ilegal, 
professores, advogados e quinze 
servidores do Tribunal de Justiça 
Federal do Distrito Federal.

Este é um tipo de problema 
que não deveria mais existir no 
Brasil. Imagine quantos homens e 
mulheres vivem hoje em empregos 
estáveis e recebendo bons salários à 
custa de candidatos que cumpriram 
todos os rituais dos concursos, mas 
foram defenestrados de suas espe-
ranças pela ação de criminosos.

Tristezas tropicais

(prEsidEntE nacional do psdB, dEputado fEdEral sérgio guErra, ontem,
no lançamento da pré-candidatura do tucano Arthur Virgílio à Prefeitura de Manaus)

O Lula tem andado muito ruim da cabeça. Foi 
visitar o Maluf em casa. Eu até podia ir, mas ele não”

A chuva forte em João Pes-
soa, que deixou ruas e casas 
alagadas e causou transtornos 
no trânsito, foi o assunto mais 
comentado pelos internautas 
pessoenses no Twitter. Alguns 
afirmaram que as pessoas que 
jogam lixo nas ruas são culpadas 
pelos alagamentos.

Bianca araújo @Biancaaraujo_ 
Nunca vi João Pessoa tão alagada 
como hoje. 

Mariana Oliveira @mari_oliveirah 
João Pessoa está T-O-D-A 
alagada, transito parado, onibus 
proibido de sair por causa do 
transito.. hoje tá um horrivel!! 

ana clara @aclarinhajp 
Vou ter que comprar umas 
galochas para andar em JP. Tomei 
um banho de chuva daqueles hj e 
minha rua ta alagada. 
Pétala Pontual ?@petalaps 
Para você que já jogou lixo nas 
ruas: A culpa dos alagamentos 
tbm é sua!!! 

William de lucca@delucca 
Os pessoenses pagam péla falta 
de educação de alguns. Muito 
lixo na rua, poucas bocas de lobo, 
e as ruas viram piscinas sujas e 
fedidas. 

Say @sayonaraelayned 
Sessão de bóias e acessórios de 
natação esgotada nos principais 
supermercados de João Pessoa. 

Domingos Sávio
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Educação limpa
das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável 
(Rio+20): água, alimentos e 
energia.  Desta se exige, para 
a salvaguarda do planeta,  
que seja cada vez mais limpa, 
prestigiando soluções como 
o etanol, a energia eólica e 
a energia solar, que não são 
poluentes.

Preocupados com as 
inovações nas sociedades sus-
tentáveis, devemos exigir para 
todos um ensino de qualidade, 
que valorize o meio ambien-
te, atacando frontalmente os 
graves problemas da educação 
brasileira, entre os quais a 
baixa remuneração do magisté-
rio, a evasão do ensino médio, 
a ausência quase absoluta de 
tempo integral nas escolas, a 
existência de 14 milhões de 
adultos analfabetos e a per-
manência por longos anos de 
currículos ultrapassados em 
nossas escolas, além do enve-
lhecimento das propostas dos 
nossos cursos de Pedagogia.

Uma educação limpa 
valoriza também as bibliotecas 
e os laboratórios.  Na expo-
sição da Rio+20, ao lado do 
pavilhão referido, havia outro, 
uma belíssima concepção da 
cenógrafa Bia Lessa, contendo 
cerca de 10 mil  livros dis-

postos artisticamente e que 
foram selecionados por 120 
personalidades brasileiras, que 
cederam obras para essa mos-
tra.  Uma forma de estímulo 
necessário.

Voltando à iniciativa do 
Sesi, da Firjan e da Fundação 
Roberto Marinho, em nos-
sa pequena palestra sobre 
“Educação e Sustentabilidade”, 
acompanhada do lançamento 
de um livro com esse título, 
felicitamos o jornal O Globo 
pela campanha em defesa 
da preservação das toninhas 
(golfinhos) que estão desa-
parecendo da baía de Gua-
nabara, em função das suas 
terríveis condições de poluição 
irrefreável.  Com olímpica 
objetividade, dissemos que as 
toninhas são indispensáveis, 
“mas devemos nos preocupar 
também com os milhões de 
toninhos existentes em todo 
o território brasileiro, que não 
dispõem de escolas adequa-
das para o exercício da sua 
cidadania.”  O nosso desejo 
é que, pela vontade política, 
que nos tem faltado, se possa 
dar à educação todo o apoio, 
inclusive financeiro, para que 
a atual geração cumpra a sua 
obrigação de forma compe-
tente.

Serras pra que te quero  

O maremoto que virá 
da África, se não é uma 
realidade, é uma profecia 
com bastante credibilidade, 
pois tem o aval acadêmico 
de mestres das Universi-
dades Federais da Paraíba 
(UFPB) e de Pernambuco 
(UFPE) que, por sua vez, se 
baseiam em outros ins-
titutos de pesquisa para 
afirmar o que dizem: que 
o maremoto, ou tsunami, 
ou, pior, mega-tsunami, 
com centenas de metros de 
altura, desenvolvendo 500 
(quinhentos) quilômetros 
por hora, virá das Ilhas 
Canárias -- e já passou da 
hora de vir --, lavando as 
costas do Nordeste e Norte 
Brasileiros, Caribe adentro 
até a Flórida, nos Estados 
Unidos, até o Canadá, a 
Groelândia e o oeste das 
Ilhas Britânicas. Na África, 
matará toda a população 
costeira e vai inundar o 
Deserto do Saara, que está 
a 300 metros de altitude. É 
um apocalipse de crédito, 
isto é, uma profecia cientí-
fica, que apocalipse não é 
o fim do mundo, mas uma 
profecia, segundo São João 
ou qualquer outro profeta 
de plantão. No caso, os 
Doutores Paulo Roberto 
de Oliveira Rosa,(in me-
moriam) da UFPB, e João 
Adauto de Souza, da UFPE, e 
Malcolm Hart, da Universida-
de de Plymouth (UFPL).

Há tempos que ouço 
falar nessa história - e não 
estou duvidando dela, 
embora dê pouco crédito às 
Universidades; antes, as de-
testo. O Doutor Rosa sugere 
a construção de um muro 
de arrimo em todo o litoral 
paraibano, de 130 km de 
extensão, para deter a onda. 
Isso só na Paraíba, pois há de 
se considerar, ainda, o litoral 
do Nordeste e Norte do País, 
e dos países caribenhos e 

norte-americanos. Uma obra 
muito maior que a Muralha 
da China. Com um porém: o 
que fazer nas desemboca-
duras dos rios? Pois a onda 
das Canárias entraria pelos 
estuários até onde a burra 
morreu, com sua altura de 18 
metros, no meio da costa do 
Nordeste.

O fenômeno teria início 
na ilha de La Palma, nas 
Canárias, um pouco acima do 
Trópico do Câncer, um pouco 
abaixo da Ilha da Madeira, a 
oeste do Cabo Bojador; mais 
ao Norte, a romântica Casa-
blanca, no Marrocos (a de 
Bogart); mais ao Sul, o Cabo 
Branco de lá, e Dakar (a de 
Exupéry), no Senegal. A ilha 
de La Palma repousa sobre 
o vulcão Cumbre Vieja, que 
vez por outra dá notícia de 
sua fúria, como no cataclismo 
de Lisboa, de 1º de novem-
bro de 1755 (dia de Todos os 
Santos), matando cerca de 
100 mil pessoas. E foi só uma 
ondinha de cinco metros de 
altura. Em vulgar, a Cumbre 
Vieja (é assim mesmo, no 
feminino, feito sogra) seria 
um vulcão mal tampado, 
mas que de vez em quando 
vaza. Se destampar de vez 
provocará o maior mare-
moto da História, maior 
que o do Cracatoa, entre 
as ilhas de Java e Suma-
tra, na Indonédia, Oceano 
Pacífico, em 27 de agosto 
de1883. O monte Cracatoa, 
de 450 metros, onde estava 
a cratera do vulcão, sumiu. 
Sua explosão provocou um 
fenômeno atmosférico vi-
sível do litoral nordestino, 
e suas nove ondas deram 
volta ao mundo.

Mas é preciso fazer 
algo, além de monitorar o 
Cumbre Vieja. Por conta 
disso, há anos me mudei da 
beira-mar; fui morar a 45 
metros de altura, medidos 
pelo GPS. E sugiro a quem 
tiver juízo a fazer o mesmo. 
É melhor e mais barato pre-
venir do que remediar. Que 
tal um condomínio fechado 
nas serras do interior?

veu homenagear o Ministro 
José Américo de Almeida, 
o convite foi oficializado, 
ele respondeu agradecen-
do a homenagem, através 
de uma carta escrita no 
seu retiro, em Tambaú, em 
papel timbrado da Acade-
mia Brasileira de Letras, nos 
seguintes termos: “Sousa, o 
ponto de iniciação de minha 
carreira pública, sensibili-
zou-me evocando esse tem-
po. Recordo a velha cidade 
de 1909, tão viva e acolhe-
dora. Cultivava o seu pas-
sado. Mantinha o culto dos 
seus filhos ilustres, amava 

suas tradições e, ao mesmo 
tempo ornava o seu espíri-
to. Participei dessa atmos-
fera espiritual, de incentivo 
e inteligência, de amor às 
letras e às artes, inclusive 
o teatro. Posteriormente, 
Sousa adquiriu outro ritmo. 
Passou a modernizar-se e 
a enriquecer-se. Constitui 
hoje um dos mais próspe-
ros centros de progresso da 
periferia paraibana. É um 
exemplo de iniciativa e de 
trabalho, graças ao dina-
mismo de alguns de seus 
elementos que transmitiram 
essa nova alma às gerações 
que se foram formando. Pou-
cas vezes se tem visto maior 
domínio do homem sobre 
uma natureza incerta pelas 
alternativas do seu clima. 
Folgo ver como esse núcleo 
admirável de realizações 
construtivas está possuído de 
outros impulsos, de beleza 
artística, como a experiência 
do seu Teatro de Amadores. 
Agradeço a cativante lem-
brança do meu nome para 
prestar-me essa homenagem 
que jamais esquecerei. Tam-
baú, PB, 1975. José Américo 
de Almeida”.

chico cardoso
chicocardoso@lbv.org.br

arnaldo niskier
aniskier@ig.com.br

Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com

Sobre este assunto
ou a respeitoa dele,
nada devo comentar, 
pois o mundo conhece
a história do escritor
de “a Bagaceira”, o 
paraibano de areia, 
José américo de almei-
da”

ErrAtA
A Polícia Civil também 
participou das investigações 
e das ações realizadas du-
rante a “Operação Gabarito”, 
para combater fraudes em 
concursos públicos. A ação 
foi comandada pelo delegado 
Regional de Campina Grande, 
André Rabel.
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>>> inicia amanhÃ > Às vésperas do recesso, parlamentares fazem esforço concentrado para limpar a pauta

Deputados votam hoje empréstimo 
da Cagepa e PCCR dos professores

O presidente da assembleia legislativa, 
Ricardo marcelo, declarou ontem que os 

deputados farão um esforço concentrado 
para limpar a pauta de votação na sessão de 
hoje, uma vez que o recesso parlamentar já 

se inicia amanhã.

EDUcaÇÃO FUnDamEnTal
O deputado Romero Rodrigues deu 
entrada na Câmara dos Deputados em 
Brasília no projeto de lei 4067/2012,    
que acrescenta parágrafo ao art. 32 da 
Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e 
bases da educação nacional, permitin-
do o ingresso de criança de cinco anos 
no Ensino Fundamental. Hoje a idade 
mínima é seis anos.
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Toinho cobra 
retomada da 
transposição

[ObRa PaRaDa]

na sessão de ontem, os deputados votaram todas as matérias pacíficas, deixando para hoje os temas mais polêmicos

O deputado estadual Toi-
nho do Sopão (PTN) engrossou 
o caldo de parlamentares que 
vêm cobrando explicações ao 
Ministério da Integração Re-
gional sobre a paralisação das 
obras de transposição de água 
do Rio são Francisco.

Na manhã de ontem, ele 
apresentou na Assembleia 
Legislativa um requerimento 
solicitando que o Poder Legis-
lativo encaminhe documento 
pedindo a retomada do traba-
lho no município de São José 
de Piranhas, no Alto Sertão da 
Paraíba.

De acordo com o depu-
tado, a obra está paralisada 
há um ano e três meses, o que 
provocou a dispensa de cen-
tenas de operários e deixou o 
sonho dos paraibanos de rece-
ber água do Velho Chico sem 
data para acontecer. “Com 
esse atraso, outros milhares de 
empregos deixarão de existir, 
já que a obra tão esperada não 
termina. Já é um atraso de um 
ano e três meses, muito tempo 
para uma obra que está pre-
vista para ser entregue daqui 
a dois anos na Paraíba”, disse 
Toinho.

Entre as indagações su-
geridas pelo deputado para 
serem encaminhadas ao 
Ministério da Integração 
estão: “Por que as empresas 
que abandonaram as obras 
alegaram que teriam prejuí-
zos e correram do contrato. 
Esse atraso de um ano e três 
meses irá adiar a entrega da 
obra na Paraíba? Quando 
as obras serão retomadas?”, 
questiona Toinho do So-
pão, acrescentando que as 
respostas devem ser poste-
riormente divulgadas pela 
Assembleia Legislativa ao 
povo paraibano.

[cÚPUla mUnDial]

Governo debate economia e 
sustentabilidade na Rio+20

O governador Ricardo 
Coutinho participa hoje, a partir 
das 15h, da abertura do segmen-
to de Alto Nível da conferência 
Rio+20 no Rio Centro, no Rio 
de Janeiro, que contará também 
com a participação de chefes 
de Estado do Brasil e de vários 
países. Ele foi convidado pela 
presidente Dilma Rousseff, que 
irá chefiar a conferência.

Ontem o vice-governador 
Rômulo Gouveia e o secretário 
de Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos e Ciência e Tecnolo-
gia, João Azevedo, represen-
taram o Governo da Paraíba, 
na cerimônia de abertura da 
Cúpula Mundial de Estados e 
Regiões, prevista para as 11h, 
no Parque dos Atletas. Neste 
fórum serão discutidas expe-
riências adotadas por Estados, 
regiões e províncias dos cinco 

continentes que englobem di-
mensões econômicas, social e 
ambiental do desenvolvimen-
to sustentável.

O governador Ricardo 
Coutinho destacou que o Brasil 
sedia, 20 anos depois, uma nova 
conferência mundial sobre 
desenvolvimento sustentável, 
que aponta caminhos alter-
nativos para o mundo. “Esse 
é um grande debate que se 
estabelece na atualidade, por-
que não se pode ter desenvol-
vimento, seja na área humana, 
social ou política, que não 
passe fundamentalmente pela 
questão da sustentabilidade. 
Essa preservação do meio 
ambiente tem que olhar para 
o homem, para o ser humano, 
e para outras espécies animais 
e vegetais”, afirmou.

O governador destacou 

que o Governo do Estado vem 
desenvolvendo ações para 
reduzir e minimizar os im-
pactos ambientais, como por 
exemplo os investimentos de 
R$ 2,2 milhões para combater a 
praga da cochonilha na palma 
forrageira para gerar uma me-
lhor subsistência do rebanho, a 
busca em atacar as pragas que 
contaminam as plantações com 
uso de produtos orgânicos, 
o apoio ao algodão orgânico 
e na batatinha agroecológica 
e ações de apoio ao turismo 
como a revitalização do Vale 
dos Dinossauros.  “Esse é um 
esforço que o Governo do Esta-
do tem feito ao dispensar o uso 
de substâncias químicas nas 
nossas lavouras com instru-
mentos livres de agrotóxicos, 
preservando, assim, a saúde da 
população”, comentou.

> ademilson José 
ademilson1956@gmail.com

Na sessão de ontem, os  
deputados votaram to-

das as matérias pacíficas, 
ficando para hoje somente as 
polêmicas, a Medida Provi-
sória que trata do PCCR do 
Magistério e o projeto sobre 
o pedido de empréstimo para 
saneamento financeiro da 
Cagepa.

O presidente garantiu 
que tudo o que resta em 
tramitação será colocado em 
pauta, mas questionado so-
bre a posição da maioria dos 
deputados, Ricardo Marcelo 

Certidões negativas online
Os pré-candidatos a pre-

feito ou vereador para as elei-
ções deste ano poderão retirar 
a Certidão Negativa através da 
internet, na página da Justiça 
Federal na Paraíba. O docu-
mento é obrigatório para o 
registro da candidatura eleito-
ral, que se encerra no dia 5 de 
julho. Com o acesso eletrônico, 
os candidatos não precisam se 
deslocar até a sede da Justiça 
Federal, em João Pessoa, ou às 
subseções de Campina Grande, 
Sousa, Monteiro, Guarabira e 
Patos para retirar a certidão.

Para ter acesso ao docu-
mento, os pré-candidatos de-
vem acessar o endereço www.
jfpb.jus.br e clicar no link 
“Emitir Certidão Negativa”, 
do lado direito da página da 
Justiça Federal na internet. De 
acordo com a direção do Foro, 
o serviço tem como finalidade 
imprimir maior celeridade e 
praticidade no fornecimento 
da certidão, evitando que 
centenas de pessoas se des-
loquem desnecessariamente 
às dependências do Foro da 
JFPB.

O serviço é gratuito e foi 
divulgado junto aos partidos 
políticos, através de ofício ex-
pedido pela Secretaria Admi-
nistrativa da Seção Judiciária 
da Paraíba. De acordo com a 
direção da Secretaria Admi-
nistrativa, o formulário é auto-
-explicativo e não apresenta 
dificuldades para a emissão 
de certidões negativas, desde 

que digitados corretamente 
nome e CPF do candidato, 
que deverá imprimir o do-
cumento após a conferência 
dos dados.

Nos casos de homôni-
mos, certidão positiva, incon-
sistência quanto aos nomes 
ou outros casos pontuais, a 
Justiça Federal esclarece aos 
dirigentes de partidos e seus 
candidatos que a certidão não 
será emitida e o sistema avi-
sará que o documento deverá 
ser solicitado pessoalmente na 
Seção de Distribuição, numa 
das unidades da instituição.

calEnDáRiO ElEiTORal 
- A partir de domingo, ficará 
vedado às emissoras de rádio e 
de televisão transmitir progra-
ma apresentado ou comenta-
do por candidato escolhido em 
convenção e os feitos eleitorais 
terão prioridade para a partici-
pação do Ministério Público e 
dos juízes de todas as justiças 
e instâncias, ressalvados os 
processos de habeas corpus e 
mandado de segurança.

Os candidatos, partidos 
políticos e coligações também 
passarão a ter direito, a partir 
de domingo, ao direito de res-
posta quando forem atingidos, 
mesmo que de forma indireta, 
por conceito, imagem ou afir-
mação caluniosa, difamató-
ria, injuriosa ou sabidamente 
inverídica, difundidas por 
qualquer veículo de comuni-
cação social.

POlíTicas PÚblicas

cássio pede atenção para o semiárido
O  s e n a d o r  C á s s i o 

Cunha Lima (PSDB) cobra 
uma ação efetiva do Go-
verno Federal para o en-
frentamento dos problemas 
do semiárido nordestino. 
Cássio se encontra desde 
ontem, no Rio de Janeiro, 
participando como repre-
sentante do Senado Fe-
deral na Conferência da 
ONU Rio+20. E promete 
repercutir, em todos os 
fóruns e debates que irá 
participar até sábado um 
recente estudo feito pelo 
INPE (Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais) que 
aponta para uma acentuada 
“aridização” (aumento da 
aridez) no Sertão brasileiro 
nas próximas décadas.

“Os pesquisadores do 
Inpe indicam projeções 
sombrias e preocupantes:  
as áreas de semiárido po-
dem se ampliar em até 12% 
até meados do século, ou 
seja, um aumento de quase 
29 mil quilômetros quadra-
dos, do tamanho do Estado 
de Alagoas”, alertou Cássio 
Cunha Lima. Segundo o se-
nador, a Rio+20 não pode 
evitar este debate. “A Ama-
zônia e o Cerrado já desper-
tam atenção da mídia e dos 

ambientalistas, mas o bioma da 
caatinga precisa urgentemente 
ser inserida nas ações focadas 
de desenvolvimento sustentá-
vel”, frisou Cássio, reforçando a 
necessidade para a continuida-
de e convergência dos progra-
mas governamentais voltados 
para atender os problemas do 
semiárido nordestino.

As projeções elaboradas 
pela equipe de pesquisado-
res do INPE, mostram, no 
centro dessa vasta região 
Semiár ida,  o  cresc imento 
de uma grande mancha de 
“hiperaridez”. Em 2070, ela 
avançaria para o norte da 

Bahia, quase todo o interior 
de Pernambuco, Paraíba e 
Rio Grande do Norte, parte 
do sudeste do Piauí, além de 
alguns outros pontos isolados 
em outras partes do país. 
“Temos que agir agora, pois 
segundo alerta os próprios 
c ient i s tas ,  o  processo  de 
desertificação se comporta 
como um câncer, se amplian-
do quando não é combatido”, 
comentou Cássio.

RiscO ambiEnTal - Dados 
históricos indicam que o semi-
árido já perdeu quase 50% de 
sua cobertura vegetal, a caatin-

observou: “Isso é uma ques-
tão de fórum íntimo de cada 
um e eu espero que tenham 
o bom senso. Garanto que 
nenhum deputado, nem a 
Assembleia Legislativa de 
forma alguma tenha o in-
teresse de prejudicar quem 
quer que seja de qualquer 
administração”, assegurou.

O presidente ressaltou 
que o Parlamento está im-
buído do firme propósito de 
ajudar e contribuir no que 
puder para o desenvolvi-
mento da Paraíba.

Em entrevista coletiva 
concedida ontem, para apre-
sentar a nova coordenadora 
de Comunicação Institucional 
da Assembleia Legislativa, 
jornalista Beth Torres, o presi-
dente Ricardo Marcelo (PSDB) 
fez um balanço da gestão 
neste primeiro semestre. Ele 
lamentou não ter iniciado a 
construção da nova sede da 
Casa de Epitácio Pessoa e se 
ressente da falta de atenção 
do Poder Executivo para com 
o Legislativo.

“Infelizmente não foi pos-
sível porque dependíamos 
de terceiros, uma vez que, 
todos os Poderes tiveram mais 
acesso e mais sorte do que 
nós. O Poder Judiciário teve 
o seu Fórum construído, o 
Ministério Público teve seu 
anexo construído, o Tribunal 
de Contas da mesma forma, 
coisa que não aconteceu com o 
Poder Legislativo”, ressaltou.

Mas perguntado se as 
relações com o Poder Execu-
tivo estariam estremecidas, 
Ricardo Marcelo descartou. 
“Não tem relação estremeci-
da. O que eu acho é que nós 
não estamos querendo fazer 
uma mudança repentina ou 
desnecessária. O que nós es-
tamos enfrentando nessa Casa 
é terrível. Nós não temos a 
menor condição de ficar com 
a Assembleia funcionando 
nesse prédio”, disse.

Segundo ele, já se foi fala-
do várias vezes sobre o estado 
da Casa que não possui esta-
cionamento, plenário, espaço 
físico adequado para que as 
pessoas possam desempenhar 
bem os seus trabalhos e ainda 
possui sete anexos espalhados 
quando estes departamentos 
deveriam estar funcionando 
em um mesmo prédio. “Tudo 
isso gera custos para o Poder 
Legislativo”, destacou.

Ricardo Marcelo faz balanço

FOTO: arquivo

ga, bioma que especialistas 
costumam descrever como o 
mais típico do Brasil.

Além do desmatamento 
feito para abrir espaço para 
agricultura familiar ou para 
fornecer lenha à família, a 
devastação também ocorre 
para atender a setores como 
gesso e cerâmica, que usam 
a madeira em seus fornos.

“É preciso promover 
uma ampla discussão com 
as populações e priorizar a 
implantação de tecnologias 
sociais que permitam uma 
vida digna aos moradores da 
região do semiárido seca”, 
afirmou Cássio Cunha Lima.

De acordo com a agen-
da de atividades, o senador 
Cássio e os demais represen-
tantes do Senado Federal 
participaram ainda da ses-
são plenária de abertura da 
Conferência da ONU, quan-
do será lido o texto final da 
Rio+20 - que ficou pronto 
somente na madrugada de 
ontem. 

De quarta a sexta-feira, 
Cássio participará dos de-
bates do Segmento de Alto 
Nível, na presença de mais 
de cem chefes de Estado de 
Governo e demais autorida-
des convidadas.

senador destaca estudo que aponta crescimento da “hiperaridez” no nE

FOTO: Divulgação
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Política

Vereadores elegem Domingos Sávio 
novo prefeito de Princesa Isabel

>>> TRE > Antigo gestor Thiago Pereira foi cassado por abuso do poder político e econômico no pleito de 2008

A Câmara Municipal de Princesa Isabel
elegeu ontem o ex-vereador Domingos 

Sávio Maximiano Roberto (PSDB) 
como novo prefeito da cidade. 

> Priscylla Meira
priscyllameira@gmail.com

60 sindicatos 
aguardam 
formalização

[NA PARAÍBA]

Sandra Marrocos propõe
Conselho de Comunicação

eM joão PeSSoA

Domingos, como  é mais  
conhecido, foi eleito 

após receber o voto de sete 
dos nove parlamentares  da 
Casa, durante a eleição in-
direta. A chapa, encabeçada 
pelo antigo presidente da 
Câmara, foi composta ainda  
pelo vereador Paceeli Mandú 
(PSDB), eleito vice-prefeito.

A chapa do vereador Iris-
mar Mangueira e Gracinalda 
Domingos da Silva, ambos do 
PC do B, recebeu dois votos e 
foi a segunda mais votada no 
pleito. E a terceira chapa que 
entrou na disputa, formada 
pelo ex-vereador Zé Batista 
e pelo empresário Anastá-
cio Henrique, candidatos 
do Democratas, não recebeu 
nenhum voto.

Após a votação e confirma-
ção da vitória, Dominguinhos 
- que já vinha atuando como 
prefeito interino de Princesa 
Isabel desde o afastamento do 
antigo gestor, há cerca de três 
meses - disse que a responsabili-
dade sobre seus ombros é ainda 
maior, por ter sigo agora eleito 
para o aquele cargo. O candi-
dato eleito agradeceu de seus 
aliados na Câmara Municipal e 
reafirmou ainda o compromisso 
que assumiu com a cidade de 
Princesa Isabel.

A vitória na eleição indi-

A criação de um Conselho Municipal de 
Comunicação Social (CMCS) de João Pessoa é a 
base de uma propositura da vereadora Sandra 
Marrocos (PSB), apresentada na manhã de 
ontem, durante a sessão ordinária da Câmara 
Municipal da Capital paraibana. 

De acordo com o texto da lei, fica instituído 
o Conselho Municipal de Comunicação Social, 
regendo-se pela presente lei e por normas in-
ternas que surgirem, constituindo um fórum 
autônomo, colegiado, opinativo, fiscalizador e 
deliberativo da política oficial de Comunicação 
Social do município.

Compete ao Conselho Municipal de Co-
municação Social atuar na defesa de diversos 
dispositivos da Constituição Federal, como 
igualdade entre todos, a livre manifestação 
do pensamento, o direito de resposta, a livre 
expressão intelectual, artística, científica e de 
comunicação, acesso a informação e o direito 
de receber dos órgãos públicos informações 
de seu interesse particular. O projeto de lei 
ainda trata dos meios de comunicação social 
e sobre a propaganda comercial.

A composição do Conselho ficará da 
seguinte forma: representantes dos Poderes 
Executivo e Legislativo, na proporção de ½, de 
forma partidária, reservada, ainda, 30% das 
vagas ao sexo feminino; por representantes de 
entidades de Organizações Não Governamen-
tais (ONGs), que tenham manifesto interesse 
em atividades de Comunicação Social, bem 

reta garante a permanência 
de Domingos Sávio à frente 
da Prefeitura Municipal até 
o dia 31 de dezembro deste 
ano, mas o prefeito eleito 
confirmou que vai disputar 
as eleições municipais de ou-
tubro para tentar a reeleição 
e poder cumprir um mandato 
de quatro anos.

A realização das eleições 
indiretas em Princesa Isabel 
foi determinada pela Justiça 
Eleitoral após a cassação do 
mandado do ex-prefeito Thia-
go Pereira (PMDB), cassado 
pelo TRE por abuso do poder 
político e econômico no pleito 
de 2008, quando foi reeleito.

O ex-gestor foi acusado 
de contratar mais de 300 
prestadores de serviços du-
rante o período da campanha 
eleitoral, mas recorreu ao 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) alegando que as contra-
tações foram realizadas com 
um número muito elevado de 
pessoas que sequer moram no 
município de Princesa Isabel 
e não possuem ali domicílio 
eleitoral, não votando naquela 
localidade.

A ministra Carmen Lúcia 
negou o pedido de liminar e 
manteve Thiago e sua vice, 
Tereza Lúcia Costa, afastados 
dos cargos.

como por pessoas que tenham reconhecida 
atividade na área na proporção de ½ do total, 
reservada, ainda a 30% das vagas ao sexo femi-
nino. A escolha dos membros será feita através 
de audiência pública, por meio de um edital de 
convocação.

“No mundo atual, a comunicação é um 
assunto de extrema importância, especialmen-
te em capitais e grandes cidades, nas quais os 
veículos midiáticos se multiplicam dia após dia. 
Neste sentido, é salutar que os órgãos públi-
cos, buscando evitar um direcionamento que 
seria danoso aos princípios da comunicação, 
estabeleçam um diálogo com a sociedade civil 
organizada”, justificou a vereadora.

[TRIBUNAL De CoNTAS Do eSTADo]

11 prefeituras e 8 Câmaras Municipais 
terão suas contas analisadas hoje

[>>>] 

[>>>] 

Escolha
DoS MeMBRoS do Conselho 
será feita através de audiência 
pública, por meio de um edital 

de convocação

O Tribunal de Contas 
da Paraíba (TCE) vai jul-
gar hoje as contas de onze 
Prefeituras e oito Câmaras 
Municipais. Durante a ses-
são plenária, que terá início 
às 9h, serão analisadas as 
prestações referentes ao 
exercício 2010 apresentadas 
pelos prefeitos de Areial, 
Adelson Gonçalves Benja-
min (PSDB); Bonito de Santa 
Fé, Alderi de Oliveira Caju 
(PMDB); Cuité, Euda Fabiana 
de Farias Palmeira Venâncio 
(PMDB); Esperança, Nobson 
Pedro de Almeida (PTB) e 
Massaranduba, Paulo Fraci-

nette de Oliveira (PHS).
Terão as contas de 2009 

julgadas pelo TCE os prefei-
tos de Boa Vista, Edvan Pe-
reira Leite (PSDB); Caaporã, 
João Batista Soares (PMDB); 
Diamante, Hércules Barros 
Mangueira Diniz (PMDB); 
Riacho de Santo Antonio, 
José Roberto de Lima (PTB); 
Santana dos Garrotes, José 
Alencar Lima (PSDB) e São 
Sebastião de Lagoa de Roça, 
Lúcio Flávio Bezerra de Brito.

O TCE examinará ainda 
as contas de 2010 das Câma-
ras Municipais de Alagoi-
nha, Conceição, Joca Clau-

[VÍTIMAS DA eSTIAGeM]

Artur Galdino critica gestores por 
gastos elevados com festas juninas  

O prefeito da cidade 
de Pocinhos, Artur Galdino 
(PSDB) fez duras críticas 
aos gestores municipais de 
cidades atingidas pela estia-
gem que estão contratando 
grupos musicais e artistas 
famosos - e de cachê elevado 
- para as festividades juninas.  
Segundo ele, até municípios 
que já decretaram estado de 
calamidade pública por con-
ta da seca estariam torrando 
recursos com bandas. “É uma 
contradição. Por isso, nós, que 
também decretamos estado 
de calamidade, reduzimos a 
nossa programação, para ter 
coerência, porque nós esta-
mos até hoje arcando com 
todo esse efeito da seca em 
Pocinhos”, comentou Artur 
Galdino.

No entendimento do pre-

dino, Pedra Lavrada, Sapé, 
São José dos Ramos e de 2009 
das Câmaras de Vereadores 
de Riachão do Bacamarte e 
Nova Floresta.

A sessão será realiza-
da sob a direção do vice-
-presidente Fábio Nogueira, 
por conta da viagem do 
presidente do TCE, Fer-
nando Catão, que está in-
tegrando o grupo de dez 
representantes da Paraíba 
na delegação do Brasil à 
Conferência da ONU para o 
Desenvolvimento Sustentá-
vel, a Rio+20, que acontece 
no Rio de Janeiro.

feito de Pocinhos, além de 
atender às demandas geradas 
pela falta de chuvas, há outras 
prioridades que se impõem. 
“A gente acha que é mais 
importante ter uma saúde de 
qualidade do que trazer uma 
(banda) Garota Safada de R$ 
200 mil, Aviões do Forró, que 
nessa época do São João custa 
mais de R$ 250 mil, ou Zezé di 
Camargo e Luciano, Chiclete 
com Banana ou uma Cláudia 
Leite. É meu pensamento. Eu 
sou jovem, gosto de festa, mas, 
acima de tudo, a gente tem 
que pensar no que é melhor 
para nossa cidade”, comparou 
Artur, que tem 28 anos.

Segundo o gestor poci-
nhense, a seca comprometeu 
drasticamente a produção 
rural, inclusive do produto 
típico do período junino. 
“O milho em Pocinhos não 
se tem mais. Nessa época já 
deveria haver muito milho 
em nossa cidade e, em decor-

rência dessas chuvas que não 
vieram, não há”, lamentou. 
Ele também criticou a falta de 
um socorro mais efetivo por 
parte do Governo Federal e 
o volume de recursos para 
socorrer estados afetados 
pela estiagem. “A presidente 
Dilma, em reunião com os 
governadores, disse que ia 
destinar R$ 2,7 bilhões. Mas, 
até agora, o que foi passado 
para a Paraíba, foram apenas 
R$ 10 milhões. Por que a Pa-
raíba sempre é discriminada? 
Em R$ 2,7 bilhões, até agora só 
R$ 10 milhões para a Paraíba? 
E para dividir esse dinheiro 
para mais de 195 municípios. 
Mas, estamos aguardando 
que esses recursos cheguem”, 
disse. 

Artur Galdino, que é 
sobrinho do deputado esta-
dual licenciado e secretário 
de Estado Adriano Galdino, 
confirmou que será candidato 
à reeleição.

> Lenildo Ferreira
jornalistalenildo@gmail.com

Cerca de 60 dos mais de 
100 sindicatos filiados à Central 
dos Trabalhadores e Trabalha-
doras do Brasil (CTB) no Estado 
da Paraíba ainda estão à espera 
da Carta Sindical que é concedi-
da pela Delegacia Regional do 
Trabalho (DRT).

O alerta é do vice-presiden-
te da CTB paraibana, Geraldo 
Lima, presidente do Sindicato 
dos Empregados no Comércio 
Hoteleiro e Similares do Estado 
da Paraíba (SindHotel), que, na 
semana passada, esteve na De-
legacia Regional do Trabalho e 
Emprego (DRT-PB), visitando o 
superintendente Rodolfo Rama-
lho Catão.

“Fizemos uma visita de 
cortesia, mas, ao mesmo tempo, 
procuramos expor a necessidade 
de atender aos novos sindicatos 
do Estado que ainda estão 
aguardando a chamada ‘Carta 
Sindical’”, sintetizou Geraldo 
Lima.

A ‘Carta Sindical’ é um 
documento expedido pelo Mi-
nistério do Trabalho, que reco-
nhece oficialmente a entidade 
como representativa de uma 
categoria profissional perante 
as instâncias governamentais. 
O processo de obtenção desse 
documento às vezes pode du-
rar bastante, pois se trata de um 
processo moroso e rigoroso.
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Juiz federal diz que é ameaçado e 
pede para deixar caso Cachoeira

>>> oPeração monte carLo > Ação contra o empresário fica suspensa com o afastamento do magistrado

Omagistrado disse que  
 está sofrendo ameaças 

de pessoas ligadas ao grupo 
de Cachoeira. Com a saída de 
Moreira Lima, o caso deveria 
ser encaminhado ao titular da 
vara, juiz Leão Aparecido Al-
vez. No entanto, ele é suspeito 
de ter ligação com um dos 
investigados. Ontem, a Cor-
regedoria Nacional de Justiça 
divulgou que a Polícia Federal 
identificou um telefonema do 
número do magistrado para 
uma pessoa que integra a 
suposta quadrilha.

 Segundo a corregedora 
Eliana Calmon, o juiz Leão 
Aparecido confirmou que a 
ligação foi feita, mas disse, 
que na época, o aparelho 
estava sendo usado pela mu-
lher dele. “Se a interceptação 
telefônica indicar qualquer 
envolvimento de alguém ín-
timo do juiz Leão Aparecido, 
como sua esposa, com algum 
envolvido com a quadrilha, o 
juiz não poderá estar à frente 
das investigações”, disse Cal-
mon, que prometeu apurar os 
fatos mais detalhadamente.

 No dia 13 de junho, o 
juiz Moreira Lima enviou 
um ofício ao corregedor do 
Tribunal Regional Federal 
da Primeira Região, Carlos 
Olavo, responsável pela cor-
reição judiciária na Região 
Centro-Oeste. O magistrado 
lembrou sua trajetória na 
vara criminal, iniciada em 
2009, ao longo da qual con-
denou vários criminosos que 
não fazem questão de escon-
der o descontentamento com 
o trabalho do juiz.

 Segundo Moreira Lima, 
desde que assumiu a Ope-
ração Monte Carlo, ele foi 
informado de que poderia 
ser alvo de atentados e que 
estaria obrigado a se sub-
meter a um rígido esquema 
de segurança, pois sua vida 
correria perigo. Em um dos 
episídios citados pelo juiz, 
policiais procuraram paren-
tes dele para falar sobre a 
Operação Monte Carlo, “em 
nítida ameaça velada, visto 

Brasília – a ação penal que apura um suposto 
esquema criminoso comandado pelo empresá-

rio goiano carlos augusto ramos, o carlinhos 
cachoeira, está sem juiz. o magistrado res-

ponsável pelo caso, Paulo moreira Lima, pediu 
afastamento da 11ª Vara Federal em Goiás. 

porque está, segundo ele, sofrendo ameaças de 
pessoas ligadas ao grupo de cachoeira. 
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[emendas]
Marco Maia  
vai pedir 
investigação

carlinhos cachoeira, que está preso no distrito Federal, é o principal investigado pela cPmi no congresso

desafio ao estado
São Paulo, 19 (AE) - De um lado, 

a transferência - “por exposição 
junto à criminalidade” - do juiz Paulo 
Augusto Moreira Lima da 11.ª Vara 
Federal em Goiás para instância dis-
tante do processo.

Moreira Lima foi o responsável 
pela decretação da prisão de Carlos 
Cachoeira, pela autorização à Polícia 
Federal para interceptar telefonemas 
de suspeitos de integrar a quadrilha e 
pediu afastamento devido a ameaças 
diretas e indiretas a si e sua família.

A procuradora Léia Batista, que 
atua no caso pelo Ministério Público 
de Goiás, também se sente ameaça-

Kramer
dora do depoimento, o governador pode 

até sair-se bem, inclusive porque 
tem uma semana para preparar a 

defesa à luz do depoimento de san-
tiago transformado pelas contradi-
ções em testemunha de acusação.

dora.kramer@grupoestado.com.br

Brasília - O presidente da 
Câmara dos Deputados, Mar-
co Maia (PT-RS), disse ontem 
que vai pedir à Corregedoria 
da Casa que investigue a de-
núncia de esquema de venda 
de emendas na Câmara dos 
Deputados, ilegalidade que 
seria liderada pelo deputado 
federal João Carlos Bacelar 
(PR-BA).  A decisão atende pe-
dido feito pelo PSol por meio 
de ofício protocolado ontem 
pela manhã.

“Ainda não recebi esse 
ofício, mas assim que receber 
vou encaminhar à Corregedo-
ria para que ela faça a análise 
cabível”, disse. Marco Maia 
afirmou ainda que é comum 
parlamentares “conversem” 
sobre as emendas, para que 
um município não tenha um 
número maior de emendas do 
que outro.

“Não há crime nisso. É 
comum acontecer. Há situa-
ções em que o prefeito vem 
aqui depois das eleições e 
pede a todos os deputados que 
destinem emendas ao muni-
cípio ou alguma organização 
não governamental e, mesmo 
não tendo voto naquele local, 
destina-se a emenda. Agora, 
temos que investigar para sa-
ber que tipo de negócio há na 
indicação das emendas, mas 
isso só uma investigação mais 
aprofundada”, acrescentou.

Apesar da denúncia, Mar-
co Maia negou que haja um 
esquema de compra e venda 
de emendas na Câmara dos 
Deputados. “Não há um es-
quema de compra e venda de 
emendas aqui na Câmara, o 
que há é uma denúncia loca-
lizada de um parlamentar da 
Bahia com mais outros dois 
deputados, que precisamos 
investigar para saber se isso 
de fato aconteceu”.

A denúncia de venda de 
emendas parlamentares foi 
apresentada em reportagem 
do jornal O Globo, publicada 
domingo, dia 17, baseada em 
conversas gravadas nas quais 
a ex-mulher de Bacelar, Isabela 
Suarez, descreve o esquema.  
De acordo com a gravação, o 
deputado, que é empresário 
na Bahia, comprava emendas 
de outros deputados federais. 
Bacelar já é investigado na 
Câmara por outras denúncias

que mostraram que sabem 
quem são meus familiares e 
onde moram”.

 Na segunda-feira o TRF1 
divulgou que o juiz deixará 
a 11ª Vara para cobrir férias 
de outro magistrado. No 
entanto, a assessoria de Mo-
reira Lima confirmou que ele 
deixou a vara por motivos 
pessoais e que não retornaria 
mais ao posto.

 Para o presidente do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Carlos Ayres Britto, 
as ameaças ao juiz Moreira 
Lima são um caso de gravi-
dade qualificada. “Diante da 
gravidade dos fatos, a corre-
gedora nacional de Justiça, a 
conselheira Eliana Calmon, 
está à frente da apuração dos 
fatos”. Qualquer que seja o 
resultado das apurações, o 
andamento do processo fica-
rá prejudicado com a saída 
do magistrado.

 
ApOIO - Senadores que 

integram a Comissão Parla-
mentar Mista de Inquérito 
(CPMI) do Cachoeira fize-
ram ontem um desagravo ao 
juiz Paulo Moreira Lima, que 
pediu afastamento do caso 
depois de alegar que está re-
cebendo ameaças de policiais 
supostamente ligados ao em-
presário Carlos Augusto Ra-
mos, o Carlinhos Cachoeira. O 
presidente da CPMI, senador 
Vital do Rêgo (PMDB-PB) ma-
nifestou apoio ao magistrado 
e disse que irá colocar em vo-
tação requerimentos para que 
as ameaças sejam apuradas.

 “A CPMI se manifesta, 
por meio de seus membros, 
desagravando toda e qual-
quer pressão que possa ser 
imposta contra a magistratu-
ra nacional. Nós entendemos 
que a magistratura tem que 
ter a liberdade de ação, que é 
pré-requisito ou prerrogativa 
máxima do Poder Judiciário. 
Eu tenho que, disciplinada-
mente, colocar em votação os 
requerimentos que possam 
tratar dessa matéria”, disse 
o senador.

[Lista do tcu]

Mais de 6 mil políticos estão 
ameaçados de inelegibilidade

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) divulgou ontem 
uma lista com os nomes de 
6.917 agentes públicos ameaça-
dos de ficarem fora da disputa 
eleitoral em outubro porque 
tiveram suas contas rejeitadas 
pelos Tribunais de Contas nos 
últimos oito anos.

Segundo o presidente do 
TCU, Benjamin Zymler, são 
servidores e ocupantes de car-
gos públicos que não apresen-
taram justificativas suficientes 
sobre o dinheiro público gasto 
sob sua responsabilidade. No 
total, há 10.346 contas repro-
vadas pelo tribunal.

A lista, entregue à pre-
sidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), ministra Cár-
men Lúcia, será encaminhada 
a juízes eleitorais, responsá-
veis pela análise do registro de 
candidatos a prefeito e verea-
dor nas eleições municipais.

De acordo com a ministra, 
os processos serão examinados 
caso a caso. A entrada em 
vigor da Lei da Ficha Limpa 
aumentou o cerco sobre os 

políticos com contas rejeitadas 
pelos Tribunais de Contas. 
Saltou de cinco para oito anos 
o tempo de proibição de se 
candidatar para quem teve as 
contas rejeitadas e ficou mais 
difícil obter o registro de can-
didatura.

Agora, o candidato terá 
de obter na Justiça uma deci-
são que suspenda ou anule a 
decisão do Tribunal de Contas 
para disputar a eleição. Antes 
da mudança na norma, o 
político com contas rejeitadas 
poderia se candidatar caso 
recorresse da decisão na Justi-
ça, antes mesmo de qualquer 
julgamento da ação. Ainda 
segundo a Lei da Ficha Limpa, 
o agente público com contas 
rejeitadas só ficará inelegível 
se ficar comprovado que ele 
teve a intenção de cometer a 
irregularidade com o dinheiro 
público.

“Não cabe mais recurso 
no âmbito interno do Tribunal, 
mas cabe à Justiça Eleitoral 
analisar cada caso, de acor-
do com os termos da Lei da 

Ficha Limpa, verificando se 
houve ato de improbidade 
ou conduta dolosa. O TCU 
não tem poderes de investi-
gação judicial. Muitas vezes 
verificamos que não houve 
adequada prestação de contas, 
mas não sabemos se houve ato 
doloso ou culposo. A Justiça 
Eleitoral é competente para, 
em definitivo, julgar a inele-
gibilidade desses agentes”, 
explicou Zymler. O presidente 
do TCU também afirmou que 
houve um aumento de 41% no 
número de contas reprovadas 
em relação ao ano passado, 
quando 4.922 contas foram 
rejeitadas pelo Tribunal.

“Esse número, por si só, 
significa pouco. Houve uma 
ampliação do Tribunal, en-
tão é natural um crescimento 
vegetativo dos casos”, disse 
Zymler. Pelos dados divul-
gados, a unidade da federa-
ção com o maior número de 
agentes com contas rejeitadas 
é o Distrito Federal. São 707 
responsáveis por 842 proces-
sos reprovados. 

Foto: divulgação

da e pediu ao Conselho Nacional de 
Justiça que tome providências para 
garantir-lhe a segurança. 

De outro lado, as decisões do 
juiz Tourinho Neto, do Tribunal Re-
gional Federal da 1.ª Região (Distrito 
Federal e Goiás, entre outros Esta-
dos), que provavelmente têm funda-
mentação jurídica não obstante deem 
margem a questionamentos por 
parte de seus próprios pares. 

Tourinho Neto tem sido gene-
roso com a defesa de Cachoeira: 
determinou cancelamento de depoi-
mento do réu na Justiça, deu voto 
como relator a favor da ilicitude das 

escutas da PF e decretou a libertação 
do acusado que só continuou preso 
por força de mandado decorrente de 
outro inquérito policial.

No meio disso, uma CPI bamba, 
perdida em minúsculas picuinhas 
de natureza partidária e, se não se 
cuidar, em via de entrar para o rol 
dos suspeitos. 

Por ação, omissão ou interpreta-
ção condescendente sobre a higidez 
do Estado de direito, se acumulam 
sinais de que o bando pode ser bem-
-sucedido nas investidas para obstruir 
a ação da Justiça e celebrar contente 
a impunidade no final.

Evidencia-se também o caráter 
mafioso da organização criminosa 
alvo de três inquéritos policiais, um 
processo judicial em curso e uma 
comissão parlamentar de inquérito 
composta por deputados e senado-
res.

Por que falar em máfia? Porque 
é do que se trata: empresa de fins 
criminosos que busca dar feição legal 
aos negócios mediante infiltração no 
Estado e cooptação de agentes pú-
blicos e privados  Movimenta-se com 
desenvoltura nos subterrâneos das 
instituições e usa de violência.

Nos contornos até agora conhe-
cidos da rede montada por Carlos 
Augusto de Almeida Ramos, cuja 
qualificação como mero “contra-
ventor” soa amena, faltava o fator 
violência.

Não falta mais. O juiz Moreira 
Lima, no ofício em que denuncia as 
pressões à presidência do Tribunal 
Regional Federal da 1.ª Região, fala 
em “homicídios” cometidos pela 
quadrilha por ele investigada.

A própria existência dessas 
ameaças remete ao caso da juíza 
Patrícia Acioli, assassinada por sua 
atuação em processos envolvendo 
policiais integrantes de milícias no 
Rio de Janeiro.

Evidente, pois, que a CPI que 
investiga o esquema Cachoeira e 
suas ramificações está diante de 
algo grande. 

Tão grande que a comissão 
só tem um caminho: suspender 
as tentativas de proteger esse ou 
aquele grupo e retomar os trabalhos 
na próxima semana com a serieda-
de, compreendendo o que se passa 
debaixo de seu nariz. 

Ou faz isso e prossegue nas 

investigações para valer apesar dos 
pesares que porventura venham a 
pesar sobre parlamentares, gover-
nadores, prefeitos, empresários 
e quem mais esteja envolvido, ou 
a comissão de inquérito terá sido 
cúmplice. 

Qualquer recuo a partir de agora 
pode significar o acobertamento de 
ações do crime organizado dentro do 
Congresso Nacional e uma gravíssima 
agressão às instituições.

O que está em jogo é a autori-
dade do Estado, desafiada quando 
funcionários públicos são ameaçados 
no exercício de quaisquer funções, 
mais ainda se estas dizem respeito a 
apuração de crimes contra o poder 
público e nas entranhas dele.

Não é o juiz quem tem de se 
afastar em nome de sua segurança, 
mas o Estado que precisa lhe garan-
tir a vida, prender os autores das 
ameaças e assegurar condições para 
o desbaratamento dessa máfia.

Qualquer coisa diferente disso 
equivale a transferir aos bandidos 
um poder de decisão que não lhes 
pertence e pôr de antemão o juiz (ou 
juíza) substituto sob suspeita ou risco 
de morte.
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Cerca de 200 pessoas, de  
  acordo com a Polícia 

Militar, participaram ontem 
da marcha da maconha, 
que pede a legalização da 
droga no país, na Cúpula 
dos Povos, no Aterro do Fla-
mengo, no Rio de Janeiro.

Documento da Rio+20 é aprovado 
e joga todas as decisões para o futuro

Aprincipal resolução do  
documento é lançar um 

processo para a definição de 
Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável. Trata-se 
de um conjunto de metas 
que visa substituir os Obje-
tivos de Desenvolvimento 
do Milênio a partir de 2015, 
incorporando critérios so-
cioambientais. A proposta 
das metas será feita em 2013, 
após sua definição por um 
comitê técnico designado 
pela ONU. 

Outra decisão para o fu-
turo é criação de um grupo 
de 30 especialistas para pro-
por, em 2014, uma solução 
inovadora para o financia-
mento ao desenvolvimento 
sustentável. 

“O documento é uma 
base sólida para trabalhar-
mos não  imediato, mas 
com uma visão de médio e 
longo prazo”, afirmou a jor-
nalistas o chanceler Antônio 
Patriota, após a plenária que 
aprovou o texto proposto 
pelo Brasil após três dias de 
consultas entre países. Se-
gundo Patriota, é a primeira 
vez na história da ONU que 

>>> TExTO > A principal resolução é lançar um processo para definição de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Cinco pessoas morreram e  
 outras quatro ficaram feri-

das num soterramento ocorrido 
na segunda-feira em uma usina 
de açúcar e álcool de Lins-SP.  
.A estrutura cedeu quando os 
operários trabalhavam numa 
obra de tubulação de esgoto .

Oaeroporto de Londrina,  
no Paraná, está 

fechado para pousos e 
decolagens desde às 19h07 
da última segunda-feira, 
devido ao mau tempo. 
Somente ontem 32 voos 
foram cancelados

O documento final da Rio+20, “O Futuro que 
Queremos”, foi aprovado sem alterações na 

manhã de ontem por representantes de quase 
190 países. sem avançar muito na 

agenda socioambiental e jogando todas as 
decisões para o futuro, o texto foi 

comemorado por evitar retrocessos. 

um documento tem os três 
pilares do desenvolvimento 
sustentável - social, am-
biental e econômico - bem 
equilibrados. 

“O documento é rico em 
potencialidades”, filosofou 
a embaixadora Maria Luiza 
Viotti, chefe da missão bra-
sileira na ONU. 

Ambientalistas, porém, 
criticaram a falta de am-
bição do texto e o fato de 
que, em sua maior parte, 
o esforço diplomático con-
seguiu apenas repetir os 
compromissos de 1992. 

“Você entrou numa reu-
nião no Rio em 2012 e saiu 
achando que estava no co-
meço de uma reunião no Rio 
em 1992”, resumiu Marcelo 
Furtado, diretor-executivo 
do Greenpeace. “A confe-
rência não está entregando 
nada além de uma promessa 
de que até 2015 tudo talvez 
possa estar resolvido.” 

Um dos principais re-
sultados esperados pelo 
Brasil no texto acabou não 
saindo: a decisão de lançar o 
embrião de um acordo para 
a proteção de áreas mari-

         

 ...
Texto ainda pode ser alterado

Rio de Janeiro – O minis-
tro-chefe da Secretaria-Geral 
da Presidência da República, 
Gilberto Carvalho, disse que o 
documento final apresentado 
ontem  pelos negociadores 
ainda poderá ser modificado 
pelos chefes de Estado e de 
Governo, que se reúnem a 
partir de hoje no Riocentro.

“A crítica da sociedade 
civil deverá ser levada em 
consideração. Não vamos dar 
este texto por definitivo. É um 
texto-base. Haverá ainda mui-
ta discussão e as críticas são 
importantes para contribuir 
para este debate. Muita água 
ainda vai rolar. Muita coisa 
vai acontecer. Os chefes de 

Estado não vêm aqui só para 
assinar. Pode haver mudan-
ças. O que vai acontecer nos 
próximos três dias não é ape-
nas um ritual de passagem”, 
disse Carvalho.

Segundo o ministro, a 
decisão de promover a Rio+20 
este ano, apesar do cenário 
econômico internacional des-
favorável, foi acertada. “Não 
posso enxergar fracasso. É 
preciso que se olhe para o 
conjunto do processo”.

Carvalho destacou ainda 
o sucesso da Cúpula dos Povos, 
que reúne no Aterro do Fla-
mengo integrantes da socieda-
de civil, de praticamente todo 
o Brasil e de diversos países.

nhas além de jurisdições 
nacionais -- que cobrem 50% 
da superfície da Terra. 

Por pressão de uma 
aliança improvável forma-
da pelos tradicionais inimi-
gos EUA e Venezuela, com 
apoio de Cingapura e Japão, 
o texto sobre os mares foi 
“aguado” entre a primeira e 
a segunda versão. Em vez de 
decidir lançar as bases para 
o acordo, a Rio+20 decidiu 

que a decisão será tomada 
até 2015, no máximo, pela 
Assembleia Geral das Na-
ções Unidas.

pROTEsTO - Com car-
tazes e lenços nas mãos, 
dezenas de mulheres protes-
taram na tarde de ontem, no 
Riocentro, contra o texto final 
da Rio+20 aprovado minutos 
antes pelas delegações. A 
principal crítica do grupo de 

contato das mulheres é a re-
tirada da expressão “direitos 
reprodutivos”, que designa 
a autonomia da mulher para 
decidir quando ter filhos, do 
documento. O texto finaliza-
do pelo Brasil na madrugada 
de hoje fala apenas em “saú-
de reprodutiva”, que contem-
pla apenas o direito de acesso 
a métodos de planejamento 
familiar. 

A manifestação come-

çou silenciosa e as primeiras 
mulheres que ousaram gritar 
palavras de ordem, foram si-
lenciadas por um segurança. 
Elas então começaram a movi-
mentar lenços no ar, em sinal 
de protesto. Mas não demo-
rou muito para que o grupo 
aumentasse e percebesse que 
poderia fazer barulho ali, en-
tre os principais pavilhões do 
Riocentro, sem ser reprimido 
novamente. 

Dezenas de mulheres realizaram uma manifestação ontem para protestam contra a mudança do texto no documento final da conferência Rio +20 

Agronegócio
deve superar 
meta este ano

[pREVIsÃO]

Rio de Janeiro – O minis-
tro da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Mendes 
Ribeiro, anunciou ontem 
que o agronegócio brasileiro 
pode superar a meta de US$ 
100 bilhões em exportações 
neste ano, com aumento de 
5,7% em relação a 2011.

“Embora tenhamos tido 
problemas de mercado com 
a Rússia e a Argentina, 
outros mercados estão se 
abrindo”, disse o ministro, 
referindo-se às atuais bar-
reiras comerciais impostas 
pelo governo argentino a 
vários produtos e ao blo-
queio russo sobre as ex-
portações de carne suína e 
bovina do Brasil. A China 
e o Japão estão entre os 
países com os quais o Brasil 
pretende ampliar negócios 
nos setores suíno e bovino.

Mendes Ribeiro par-
ticipou, nesta manhã, do 
seminário Segurança Ali-
mentar e Sustentabilidade 
no Agronegócio, no Espaço 
Humanidade 2012, evento 
paralelo à Conferência das 
Nações Unidas sobre De-
senvolvimento Sustentável, 
que está sendo realizado no 
Forte de Copacabana.

O ministro também elo-
giou o novo Código Flo-
restal que, segundo ele, 
vai servir para aprimorar a 
regulamentação ambiental 
no Brasil, e servirá de refe-
rência para o mundo.

Dados do Ministério da 
Agricultura mostram que as 
exportações do agronegócio 
brasileiro somaram cerca de 
US$  97 bilhões em 12 meses 
até maio. No ano passado, 
as exportações chegaram a 
US$ 94 bilhões.

 Brasília – O ministro 
de Minas e Energia, Edison 
Lobão, disse ontem que o go-
verno federal está estudando 
reduzir o preço da energia 
por meio da desoneração de 
impostos do setor energético. 
“A geração de energia não 
é cara. Ela vai se tornando 
cara na medida em que os 
impostos, tributos estaduais e 
federais vão incidindo sobre 
o preço das tarifas”, disse 
o ministro, durante evento 
da Conferência das Nações 
Unidas, a Rio+20.

Atualmente, são cobra-

[ENERgIA]

Governo vai reduzir imposto
dos dez encargos setoriais 
nas contas de luz, mais os 
impostos federais, estaduais 
e municipais. Segundo o 
Instituto Acende Brasil, os 
encargos e impostos repre-
sentam 45,36% do total da 
conta de luz. 

No mês  passado ,  a 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) aprovou 
a redução da Conta Con-
sumo Combustível (CCC), 
um encargo pago por todos 
os consumidores brasilei-
ros para financiar o uso de 
combustíveis para geração 

de energia termelétrica nos 
sistemas isolados.

Lobão admitiu, no en-
tanto, a possibilidade de o 
preço da gasolina aumentar. 
“Esse é um assunto que volta 
a todo momento, e esta-
mos estudando essa questão 
permanentemente. Mas os 
preços não sobem na bomba 
de gasolina há mais de nove 
anos”, justificou o ministro.

Na semana passada, 
também durante a Rio+20, 
Lobão garantiu que não ha-
veria reajuste da gasolina 
neste ano.

Até as 8 horas de ontem 
331.166 mil pessoas haviam 
se candidatado para dis-
putar uma das mais de 30 
mil vagas do Sisu (Sistema 
de Seleção Unificada), dis-
poníveis para o segundo 
semestre de 2012. 

A ferramenta, criada 
pelo Ministério da Educação 
em 2009, unifica a oferta de 
vagas em universidades 
públicas. Podem participar 
desta edição estudantes 
que fizeram o Enem (Exame 
Nacional do Ensino Médio) 
em 2011. Até esse horário, 
o portal do Sisu na internet 
registrou mais de 621.902 
mil inscrições, já que os can-
didatos podem se inscrever 
em dois cursos. 

Os interessados devem 
se inscrever, na página do 
Sisu na internet, até as 23h59 
da próxima  sexta-feira. Para 
o segundo semestre de 2012 
são ofertadas por meio do 
Sistema de Seleção Unificada 
30.548 vagas em 56 institui-

[EDUCAÇÃO]

Sisu inscreveu mais de 331 mil 

ções de Ensino Superior, entre 
federais e estaduais. 

O Sisu é um ambiente 
virtual criado pelo Minis-
tério da Educação com o 
objetivo de selecionar es-
tudantes para instituições 
públicas de Ensino Superior, 
por meio da nota obtida no 
Enem (Exame Nacional do 
Ensino Médio). 

O Rio de Janeiro foi o 
estado que registrou o maior 
número de inscrições até o 
momento (151.210). Em se-
guida estão Ceará (85.133), 
Minas Gerais (83.859), Ma-
ranhão (44.484) e Bahia 
(41.883). 

A classificação parcial 
foi divulgada no próprio siste-
ma a partir de ontem e estará 
disponível para a consulta 
dos candidatos, que podem 
alterar os cursos e instituições 
até o fechamento do sistema. 

O resultado da primei-
ra chamada da seleção será 
divulgado na segunda-feira 
(25). O período de matrícula 
dos convocados será aberto 
no dia 29 e se estenderá até 2 
de julho. 

Em 6  de julho,  será 
divulgada a segunda cha-
mada, que terá inscrições 
nos dias 10 e 11 de julho. 
As instituições convocarão 
os candidatos classificados 
na lista de espera em 17 
de julho.

[>>>] 

[>>>] 

Sistema
UNIFICA a oferta de 

vagas em universidades 
públicas e podem parti-
cipar alunos que fizeram 

o Enem

FOTO: Divulgação 

Quase a totalidade dos 
professores brasileiros de 650 
instituições públicas e privadas 
que foram entrevistados pela 
pesquisa TIC Educação 2011, 
divulgada ontem, afirmaram 
ter computador. 

Segundo a pesquisa, 94% 
dos docentes possuem PC em 
casa, além de 88% do total de 
entrevistados terem acesso à 
internet e de 79% acessarem a 
web diariamente. 

Os números contrastam 
com os 66% de alunos que têm 
computador em casa e com 
os 47% que acessam a web 
diariamente. 

A exata metade dos pro-
fessores contemplados leva 
notebook para o trabalho. 

Todas as instituições de 
ensino - 497 das quais são 

[ACEssO À INTERNET]

Pesquisa indica que 94% dos
docentes têm computadores

públicas e 153 privadas - 
ouvidas pela TIC Educação 
tinham, em 2011, pelo menos 
um computador. 

Contudo, somente 21% 
dos professores entrevistados 
afirmaram elaborar exercícios 
que exigissem uso de compu-
tador. 

A pesquisa mostra que 
50% dos alunos entrevistados 
que já acessaram a internet 
(91% do total) o fizeram na 
escola. 68% dos alunos usam 
o PC também ou exclusiva-
mente em casa. 

O local preferencial de 
acesso à internet pelos estu-
dantes é o domicílio (63%). A 
escola ficou em terceiro lugar 
(7%), atrás de locais públicos 
de acesso gratuito (16%) e à 
frente de lan-houses (1%). 
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Os Estados Unidos devem explicar quais são os 
critérios que amparam as mortes registradas 
em suas operações internacionais, como no 

Afeganistão, no Iraque, no paquistão, na Somá-
lia e no Iêmen, cobrou o relator da Organização 

das nações Unidas sobre execuções extrajudi-
ciais, Christof Heyns.

Em um relatório apresen- 
 tado ontem diante do Con-

selho de Direitos Humanos 
da ONU, que está reunido em 
Genebra, o analista lembra que 
as forças americanas aumen-
taram o número de incursões 
e ataques aéreos com  aviões 
não pilotados (“drones”) para 
atacar pessoas específicas.

O pedido de Heyns reitera 
o mesmo que efetuado por seu 
antecessor no cargo, o qual 
pedia que o governo america-
no especificasse seus critérios 
na hora de decidir “matar 
ou capturar” um indivíduo, 
assim como se as autoridades 
do país envolvido possuíam 
consentimento. O objetivo do 
relatório de Heyns é avaliar 
se a administração de Barack 
Obama cumpriu ou não as re-
comendações realizadas pelo 
antigo relator, que fez uma 
visita aos Estados Unidos com 
esse objetivo ainda em 2008.

O atual relator, de nacio-
nalidade sul-africana, critica 
os EUA em sua avaliação pela 
sua “falta de transparência” 
nessa questão, o que obrigou 
as organizações civis a realizar 
grandes esforços para investi-
gar os ataques com “drones”. 
Apesar dos resultados dessa 
investigação serem diferentes, 
todos coincidem no aumento 
de sua utilização nos últimos 
três anos.

Apesar dos ataques serem 
dirigidos a supostos líderes ou 
integrantes ativos de grupos 
terroristas em um contexto de 
conflito armado, o relator cita 
que também há vítimas civis 
que morrem nestes ataques, 
principalmente em regiões 

Um jovem que entrou em  
uma loja de óculos na 

cidade argentina de Rosário 
para roubá-la foi detido 
quando a polícia encontrou-
-o parado e imóvel na vitrine 
fingindo ser um manequim, 
informou a polícia ontem.

> Argentina > Arábia Saudita > Venezuela

As autoridades da Arábia  
 Saudita decapitaram  ontem 

um homem e uma mulher egíp-
cios condenados por sequestro, 
tortura e estupro de uma menor 
de idade; e um saudita acusado 
de bruxaria, informou o Ministé-
rio do Interior em comunicado.

O presidente da Venezuela,  
Hugo Chávez, descartou  

participar de um debate 
eleitoral com o adversário 
Henrique Capriles, dizendo 
que teria “vergonha” de 
medir-se contra uma pessoa 
que “não é uma entidade”. 

ONU cobra explicações dos EUA
sobre ações militares contra países

Choque entre Exército e guerrilheiros
causa a morte de 26 pessoas na Turquia

Pelo menos oito soldados 
turcos e 18 guerrilheiros do ilegal 
Partido de Trabalhadores do 
Curdistão (PKK) morreram on-
tem em combates na província 
de Hakkari, no extremo sudeste 
da Turquia, confirmaram as 
autoridades. 

Os guerrilheiros se infil-
traram durante a madrugada 
desde o vizinho Iraque no mu-
nicípio fronteiriço de Daglica 
e atacaram os uniformizados 
turcos em três diferentes pon-
tos, informa a edição digital do 
jornal “Hürriyet”. 

O governador de Hakkari, 
Orhan Alimoglu, confirmou 
hoje o número de oito mortos 
e 16 feridos no lado do Exérci-
to, além dos dez “terroristas” 
abatidos, informa o rotativo 
turco, antes de acrescentar que 
os combates seguem ativos na 
zona. Outros oito guerrilheiros 
morreram ao longo do dia em 
uma grande operação militar na 
qual quatro mil soldados, apoia-
dos por helicópteros, chegaram 
a cercar 300 membros do PKK, 
de acordo com o jornal. 

O chefe do Estado-Maior 

COnFlITO

da Turquia, Necdet Özel, se trans-
feriu à zona para dirigir os comba-
tes, informa a rede de televisão 
“CNNTürk”. 

O primeiro-ministro turco, 
Recep Tayyip Erdogan, comentou 
de Los Cabos (México), onde par-
ticipa da cúpula do G20, que nun-
ca negociará com “terroristas” e 

que estes devem abandonar as 
armas. 

Os montes de Daglica, com 
picos de até três mil metros de 
altura, foram cenário de graves 
combates nos anos 2007 e 2010, 
e a província de Hakkari, povoada 
quase integralmente por curdos, 
está entre as mais afetadas pela 

RECURSOS pARA CRISE

Com a ajuda do Brasil, o FMI
consegue US$ 456 bilhões

O Fundo Monetário 
Internacional informou on-
tem que levantou US$ 456 
bilhões em novos recursos 
para enfrentar a crise depois 
que mais 12 países, incluin-
do os membros dos Brics 
(Brasil, China, Rússia, Índia 
e África do Sul) prometeram 
capital para ampliar o caixa 
do FMI. 

Em abril, países mem-
bros do FMI compromete-
ram-se com um valor de US$ 
430 bilhões para lidar com 
os efeitos da crise da zona 
do euro na economia global. 

“Esses recursos estão 
sendo disponibilizados para 
prevenção e resolução de 
crise e para atender as ne-
cessidades potenciais de 
financiamento de todos os 
membros do FMI”, disse a 
diretora-gerente do FMI, 
Christine Lagarde, em co-
municado. 

De acordo com uma 
tabela divulgada pelo FMI, 
Brasil, Rússia e Índia garan-
tiram US$ 10 bilhões cada, 
enquanto a África do Sul 
ofereceu US$ 2 bilhões. O 
México também contribuiu 
com US$ 10 bilhões. 

Somente a China ofere-

ceu US$ 43 bilhões para as 
reservas do Fundo. Os líderes 
dos países dos Brics afirma-
ram antes que “concorda-
vam em elevar suas próprias 
contribuições ao FMI”, mas 
insistiram que o dinheiro 
seja usado apenas após os 
recursos existentes terem se 
esgotado. 

“Grandes e pequenos 
países juntaram-se a nosso 
pedido por ação, e mais 
podem se juntar”, disse La-
garde, explicando que as 
promessas totais alcançaram 
456 bilhões de dólares -”qua-
se dobrando nossa capacida-
de de empréstimo”. 

Os Brics tentaram ligar 
os empréstimos a reformas 
que dariam ao mundo em 
desenvolvimento mais voz 
no FMI ao ampliar seu poder 
de voto. 

“Essas novas contribui-
ções estão sendo feitas com 
a expectativa de que todas as 
reformas acordadas até 2010 
sejam totalmente implemen-
tadas no momento adequado, 
incluindo uma reforma abran-
gente de poder de votação e 
reforma de cotas”, disseram 
os líderes dos Brics em um 
comunicado conjunto. 

>>>  gEnEBRA >  Relatório denuncia que forças norte-americanas aumentaram as incursões e ataques aéreos

onde a situação de conflito 
“não está clara”. “Desde 2004, 
cerca de 300 ataques com 
‘’drones’’ já foram realizados 
no Paquistão, sendo que o 
número de mortos pode se 
quadruplicar. Entre as vítimas, 
aproximadamente 130 pode-
riam ser civis”, indica o ana-
lista da ONU em seu relatório.

O documento acrescenta 
que no Paquistão, Somália e Iê-
men não se estabeleceu um sis-
tema de compensação para as 
vítimas ou suas famílias, como 
se fez no Iraque e no Paquistão. 
“O governo (dos EUA) deve 
esclarecer que procedimentos 
são usados para garantir que 
estes assassinatos seletivos 
seguem as normas do direito 
humanitário internacional e 
dos direitos humanos, assim 
como as medidas que podem 
permitir uma pesquisa públi-
ca, independente e efetiva em 
casos de violação”, ressalta 
Heyns.

Além disso, Heyns tam-
bém faz questão de decla-
rar sua preocupação pelo 
precedente que esta prática 
pode gerar, já que a mesma 
poderia permitir que qual-
quer governo, sob o pretexto 
de luta contra o terrorismo, 
possa assassinar um indiví-
duo em outro país se consi-
derar que o alvo representa 
uma ameaça para sua segu-
rança. Por outra parte, o re-
lator também ressalta certos 
avanços e o cumprimento 
de algumas das recomen-
dações formuladas por seu 
antecessor para solucionar 
situações como a morte de 
imigrantes detidos.

luta entre o PKK e as forças de 
segurança do Estado turco. 

O PKK pegou em armas 
em 1984 para lutar pela auto-
determinação dos aproximada-
mente 12 milhões de curdos na 
Turquia e, desde então, mais de 
45 mil pessoas morreram nesta 
guerra não declarada.

Dois adolescentes morre-
ram ontem  no terceiro bombar-
deio aéreo israelense em Gaza 
em 24 horas, o que eleva a seis o 
número de palestinos falecidos 
na última escalada de tensão na 
zona, na qual o Hamas lançou 
quatro foguetes, informaram 
fontes médicas. 

O último bombardeio 
aconteceu durante a madru-
gada contra um grupo de 
homens armados que “coloca-
vam uma bomba junto à cerca 
de segurança no centro de 
Gaza”, informou uma porta-
-voz militar. 

Os soldados demoraram 
a permitir que as ambulâncias 
palestinas tivessem acesso aos 
corpos, segundo fontes médi-
cas e da segurança palestinas. 

Quando os serviços de 
emergências recolheram os cor-
pos sem vida, na parte oriental 
da faixa, os identificaram como 
dois civis de 16 anos. Trata-se 

[BOMBARDEIO AÉREO]

Ataque de Israel mata 6 em Gaza Violência contra
jornalistas é 
denunciada

[AMÉRICA lATInA]

A  Organização das Na-
ções Unidas (ONU) denun-
cia o “aumento drástico” da 
violência contra jornalistas na 
América Latina e apela para 
que governos tomem medi-
das urgentes para lidar com 
a situação. O alerta foi feito 
pela alta comissária da ONU 
para Direitos Humanos, Navi 
Pillay, que última segunda-
-feira apresentou sua avaliação 
completa das violações no 
mundo no primeiro semestre 
do ano. Entre crimes na Síria, 
Paquistão e Sudão, a número 
1 da ONU para Direitos Hu-
manos optou por destacar a 
situação crítica que vivem os 
jornalistas nos países latino-
-americanos. 

“O aumento dramático 
na violência contra jornalistas 
em vários países na América 
Latina nos últimos meses é 
preocupante”, afirmou Navi 
Pillay, na abertura da 20ª reu-
nião do Conselho de Direitos 
Humanos da ONU. “Alguns 
governos enfrentam dificulda-
des para oferece aos jornalistas 
proteção”, indicou. Pillay 
alertou para a situação no 
México, onde seis jornalistas 
foram mortos em apenas 30 
dias entre abril e maio. “Preo-
cupações similares podem ser 
expressadas com respeito às 
ações que estão sendo come-
tidas em Honduras.

A ONU também tem 
acompanhado a situação bra-
sileira, que também classifica 
como “preocupante”. No final 
de abril, a entidade se declarou 
“alarmada” pelo número de 
jornalistas executados no Bra-
sil em 2012 e cobrou “medidas 
imediatas” do governo para 
garantir proteção. A declara-
ção veio depois que o jornalista 
Décio Sá, de 42 anos, foi assas-
sinado no Maranhão. 

de Mohammed Abu Meileq e 
Mohammed al-Telbani, am-
bos do campo de refugiados 
de Deir el-Balah, no centro de 
Gaza, precisaram médicos no 
Hospital Shuhada al-Aqsa, 
onde chegaram mortos. 

Os médicos sublinharam 
que os adolescentes não eram 
milicianos e que morreram 
pelo impacto de um míssil. 
Ashraf al Qedra, porta-voz 
do Ministério da Saúde do 
Governo de Gaza, disse à im-
prensa que os dois palestinos 
morreram à noite e que só 
foram transferidos ao hospital 
de manhã. 

FOgUETES - Durante a 
madrugada, milicianos das 
Brigadas de Ezedin al-Qassam, 
braço armado do Hamas, 
lançaram desde a faixa quatro 
foguetes contra o território 
israelense, que não causaram 
vítimas nem danos materiais. 

“É um aviso a Israel para 
que detenha a escalada e os ata-
ques a nossa gente na Faixa de 
Gaza”, advertiu o grupo arma-
do em comunicado no qual se 
responsabilizava pelos ataques. 

Para evitar represálias, o 
Hamas, movimento islamita 
que controla Gaza, freou nos 
últimos anos o lançamento de 
projéteis contra Israel, que são 
disparados geralmente por 
grupos radicais. 

 As forças de segurança 
israelenses mantêm alerta máxi-
mo em torno da fronteira com a 
faixa, depois de quatro milicia-
nos palestinos terem morrido 
ontem em dois bombardeios 
aéreos. 

À tarde, dois milicianos 
foram abatidos na cidade 
de Beit Hanoun, no extremo 
norte da faixa, quando tenta-
vam disparar foguetes con-
tra solo israelense, segundo 
testemunhas. 

Londres - O criador do 
site WikiLeaks, Julian As-
sange, pediu ontem asilo ao 
Equador. Assange, que tem 
nacionalidade australiana, 
escapou de sua prisão domi-
ciliar e estaria neste momento 
na embaixada equatoriana em 
Londres.

De acordo com o minis-
tro de Relações Exteriores 
do Equador, Ricardo Patiño, 
Assange pediu asilo político 
ao país hoje. De acordo com 
Patinõ, o governo do Equador 
estaria avaliando o requeri-
mento, disse a Efe.

Ainda segundo o chan-
celer equatoriano, que falou 
com a imprensa em Quito, o 
criador do site enviou uma 

[EQUADOR]

Criador doWikiLeaks pede asilo  
carta para o presidente Rafael 
Correa na qual diz que sofre 
“perseguição”, motivo pelo 
qual pede asilo político.

CARTA - Em sua carta, 
segundo a AP, Assange escre-
veu ainda que as autoridades 
de seu país “não defende-
rão suas garantias mínimas 
diante de nenhum governo” 
e que “ignoram a obrigação 
de proteger a um cidadão 
perseguido politicamente”. 
O australiano escreveu no 
documento para Correa que, 
por essas considerações, é 
“impossível” voltar a seu 
país. 

Na carta, lida pelo chan-
celer na coletiva de imprensa 

em Quito, Assange escreveu 
que “a perseguição que sofro 
em diferentes países deriva 
não apenas de minhas ideias 
e ações, mas do meu trabalho 
de publicar informações que 
comprometem os poderosos, 
de publicar a verdade e com 
isso desmascarar a corrupção 
e abusos graves aos direitos 
humanos ao redor do mun-
do”.

nO TwIT TER - Patiño 
ainda confirmou a informação 
em sua conta no Twitter, onde 
escreveu que “Julian Assange 
solicitou asilo político na mis-
são diplomática do Equador 
em Londres. O governo equa-
toriano analisa seu pedido”.

FOTO: Divulgação

Guerrilheiros do ilegal Partido de Trabalhadores do Curdistão travaram combate com o Exército turco
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> Novela
Os nomes que disputam a indicação do PSB são o professor Fábio Maia, 
presidente do partido na cidade e ex-secretário do Governo do Estado, 
e a vereadora Ivonete Ludgério. De acordo com Fábio, o partido já teria 
definido e será ele o indicado para a chapa com o tucano.

> Promessa
A deputada estadual Daniella Ribeiro, pré-candidata a prefeita pelo PP, 
deverá anunciar novas adesões à sua candidatura até a semana que 
vem. A promessa foi feita pela própria prefeitável, que deverá ter como 
vice o suplente de vereador Perón Japiassu, que é do PT. 

> Reforço 
Atualmente, além do PT, Daniella conta com o apoio do PRTB, que 
tem como principal nome o vereador Alcides Cavalcanti, e PSDC. A 
deputada também tem em sua base o vereador Fernando Carvalho, 
que, todavia, não conseguiu garantir o apoio do seu partido, o PT do B.

>LDO 2013
Foi aprovada, ontem, pelos vereadores da CMCG, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO, de autoria do Poder Executivo, para o exercício de 
2013. O projeto recebeu 19 emendas dos vereadores Antonio Pereira, Fer-
nando Carvalho e Olimpio Oliveira. Segue agora para sanção do Executivo. 

> “Rateio” 
Anteriormente foram discutidas em audiências públicas realizada pela 
Câmara Municipal. Orçamentos de R$ 863 milhões prevê investimentos 
em ações e metas que beneficie todas as áreas, segundo o presidente  
da Comissão de Finanças, Orçamento do Poder Legislativo, vereador 
Antonio Pereira.

> Selo Unicef 
Será realizado, amanhã, às 
8h30, no Teatro Rosil Caval-
canti, o 2º Fórum Comuni-
tário do Selo UNICEF Mu-
nicípio Aprovado. O fórum 
contribuirá para promoção 
dos direitos das crianças e 
dos adolescentes. Também 
será apresentado o Plano 
de Ação Municipal, elabo-
rado no 1º Fórum Pró-Selo 
UNICEF. 

> Último dia
Para os empreendedores 
individuais pagarem os 
seus tributos relativos ao 
mês de maio. Os empreen-
dedores individuais pagam 
apenas valores simbólicos 
para o município (R$ 5,00 
de ISS) e para o Estado (R$ 
1,00 de ICMS). Já para o 
INSS o valor foi reduzido 
para 5% do salário mínimo.

#campinaemnotas

>> Foi Dito
> “Espírito junino”
As crianças internadas no Hospital de Trauma de Campina Grande 
participam,  hoje, a partir das 15h, da festa junina promovida pelo 
setor de Psicologia. Além de comidas típicas e muito forró, os Dou-
tores da Brincadeira irão divertir os internos. No período junino, o 
Hospital de Trauma recebeu decoração especial. 

> Chuvas 
Assim como na segunda-feira, choveu forte durante boa parte do 
dia de ontem em Campina Grande. Na segunda-feira, as chuvas ter-
minaram de espantar o público do Parque do Povo, que já não seria 
dos maiores, por conta da ausência de programação mais expressiva.

> Multidão
Ontem, os fãs da banda paraense Calypso devem ter passado o dia 
angustiados porque as chuvas não deram trégua, pelo menos até o 
fechamento da nossa edição. Em 2011, Calypso atraiu 80 mil pessoas 
para o Parque do Povo e a PMCG esperava a repetição desses números.

> Indefinição
A pouco mais de dez dias para as convenções partidárias se mantém o 
clima de impasse dentro do PSB de Campina Grande. Dois nomes do 
partido disputam a indicação para compor a chapa majoritária que de-
verá ser encabeçada pelo deputado federal Romero Rodrigues, do PSDB.

Últimas
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Da sucursal de campina grande
auniaocampina@gmail.com

>>> municÍpiOs > Comitê já está elaborando um calendário para a distribuição dos produtos

Famílias atingidas pela seca vão 
receber 161 toneladas de alimentos

A Justiça de Goiânia (GO) concedeu a guarda provisória 
de um papagaio para a idosa Romilda Justino Franco, de 
62 anos, na última segunda-feira (18). Ela entrou com o 
pedido para ficar com o animal depois que foi multada em 
R$ 5.000 pelo Ibama. O pássaro vive com a família há 32 
anos e era do filho de Romilda, morto em 2004. Um vizinho 
denunciou a presença da ave alegando que ela fazia muito 
barulho. Mas Romilda argumentou que sofre de depressão 
e que depende da companhia do papagaio desde a morte 
do filho policial, assassinado em um quartel.

O governo da paraíba recebeu do governo 
Federal, por meio do ministério da integração 

nacional, a primeira remessa de cestas básicas 
destinadas a famílias atingidas pela estiagem 

no semiárido paraibano. são 161 toneladas 
de alimentos, entre feijão, arroz, farinha, leite, 

açúcar, óleo e macarrão.

“No momento em que 
houve a tentativa de inter-
venção, fomos muito preju-
dicados, porque os outros 
partidos não queriam apoiar 
uma campanha que não ti-
vesse garantida a segurança 
de chegar, sequer, ao registro 
de candidatura”. (presidente 
do ptB e prefeitável, artur 
almeida). 

 
“Sou a favor do voto 

obrigatório e ele deve exis-
tir porque é o mínimo de 
participação na escolha dos 
representantes”. (médica ta-
tiana medeiros, prefeitavel 
do pmDB).

[na capital]

Preso suspeito de tentar 
tentar retirar CPF falso 

na BR-101

carro-forte bate em dois caminhões

FOtO: José lins

[BOmBEiRO miRim]

Crianças recebem seus certificados

Os alimentos chegaram 
do Estado do Maranhão 

entre o domingo (17) e ontem 
em cinco carretas e um ca-
minhão e estão no armazém 
da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), no 
Distrito Industrial de João 
Pessoa.

O Comitê Integrado de 
Combate à Estiagem no Se-
miárido da Paraíba está ela-
borando um calendário de 
distribuição dos alimentos nos 
195 municípios que estão em 
situação de emergência por 

causa da estiagem. A distri-
buição será feita pela Defesa 
Civil Estadual em parceria 
com os municípios. 

No dia 11 de junho, o Go-
verno do Estado conseguiu 
arrecadar 22 toneladas de 
alimentos durante a realiza-
ção do show Chuva de Arte 
Solidária, na Praça do Povo 
do Espaço Cultural José Lins 
do Rego, em João Pessoa. 
Esses alimentos também se-
rão entregues a famílias dos 
municípios atingidos pela 
estiagem.

cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

O Projeto Bombeiro Mi-
rim desenvolvido pelo Cor-
po de Bombeiros Militar da 
Paraíba formou mais uma 
turma. Em solenidade que 
contou com as presenças do 
secretário da Segurança Pú-
blica e Defesa Social, Cláudio 
Lima; coronel Jair Carneiro de 
Barros e da delegada Maria 
Solidade, 48 crianças na faixa 

etária entre 9 e 11 anos recebe-
ram certificados de conclusão 
do curso.

Acompanhadas dos pais 
e autoridades, as crianças 
residentes no bairro da Ilha 
do Bispo cantaram o Hino Na-
cional e prestaram juramento. 
Dominique e Aline, partici-
pantes do projeto, disseram 
que aprenderam muita coisa 
durante o curso e disseram 
que esperam ser bombeiras.

Sob a coordenação do 

major Donelson Lira, o Proje-
to Bombeiro Mirim tem como 
objetivo desenvolver ativida-
des de apoio socio-educati-
vo-cultural, para crianças de 
ambos os sexos, em idades 
de 9 a 11 anos e que estejam 
matriculadas em algum colé-
gio público.

Também contribui para 
a formação social da criança, 
por meio de instruções prá-
ticas e teóricas baseadas na 
doutrina militar, que fornece 

importante formação para pa-
triótica. A proposta principal 
do projeto é promover os di-
reitos da  cidadania, inclusão 
social e principalmente como 
estratégia para o afastamento 
da situação de risco pessoal 
e/ou social de crianças e ado-
lescentes carentes, utilizando 
como alavanca a aceitação 
do Corpo de Bombeiros que 
é bastante acentuada, prin-
cipalmente entre crianças e 
adolescentes.

O projeto Bombeiro mirim tem como objetivo desenvolver atividades de apoio socioeducativo-cultural, para crianças de ambos os sexos, em idades de 9 a 11 anos

A chuva forte continuou 
causando transtornos na 
tarde de ontem na cidade de 
João Pessoa. A pista escor-
regadia fez um motorista de 
um carro-forte da Servisan 
perder o controle do veículo 
e colidir com dois caminhões. 
O acidente aconteceu às 15h 
de ontem, no km 3 da BR 101. 

De acordo com Alex Al-
ves, inspetor na Polícia Rodo-

viária Federal (PRF), o carro 
forte saiu da pista e entrou 
pela via lateral, batendo em 
um caminhão de entulhos 
que estava estacionado no 
local. Esse caminhão bateu 
em outro que estava es-
tacionado na frente dele. 
Todos os veículos tiveram 
danos materiais. O motorista 
e o vigilante do carro-forte 
tiveram escoriações leves e 

foram atendidos no local por 
uma ambulância do Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu). O trânsito, 
que já estava lento, ficou pior 
por conta do acidente.

A PRF orienta os moto-
ristas a dirigirem com cautela 
no período de chuva. Se-
gundo a polícia, eles devem 
ter cuidado redobrado para 
evitar acidentes. Uma das 

principais causas de colisões 
de veículos, neste período, é 
a aquaplanagem. Ela ocorre 
quando a água empoçada 
na pista se interpõe entre o 
asfalto e o pneu do veículo, 
fazendo com que o carro 
perca o contato com a pis-
ta.  A aquaplanagem está 
relacionada ao excesso de 
velocidade e ao estado de 
conservação dos pneus. 

marcos lima 
marcosauniao@gmail.com

O operador de máquina 
Edmundo Almeida Sobrinho, 
56 anos, foi preso dentro da Re-
ceita Federal, na Avenida Epitá-
cio Pessoa, na Capital, tentando 
retirar um novo número de CPF 
– Cadastro de Pessoa Física, 
utilizando, segundo a delegada 
Ana Carolina Ferreira Adissi, 
da Delegacia de Defraudações 
de João Pessoa, um registro 
de nascimento provavelmente 
falso. O ato ocorreu na tarde 
de segunda-feira (18), porém, 
levado ao conhecimento do 
público somente ontem. Hoje, 
o acusado deverá ser transfe-
rido da Central de Polícia, no 
Varadouro, para o Presídio do 
Róger.

Edmundo foi autuado 
em flagrante por estelionato e 
apresentação de documentos 
falsos. De acordo com a dele-
gada, a prisão ocorreu depois 
de solicitação dos seguranças 
da Receita Federal. Conforme 
apurado, o acusado, munido 
de uma Certidão de Nasci-
mento, um Título de Eleitor, 
uma Carteira de Trabalho e 
um Boletim de Ocorrência Po-
licial de perda de documentos, 
compareceu ao órgão federal 

com a intenção de conseguir 
um número de CPF.

Um funcionário da Recei-
ta Federal desconfiou da pos-
sível falsificação da Certidão 
de Nascimento e acionou os 
seguranças, que solicitaram 
policiais da Delegacia de De-
fraudações e Falsificações. 
Levado para a Delegacia, 
Edmundo disse ser analfa-
beto e desconhecer que os 
documentos que estavam por-
tando eram de procedência 
ignorada. “São justificativas 
que ele terá que provar na 
Justiça”, disse a delegada Ana 
Carolina.

Na prisão, Edmundo Al-
meida Sobrinho afirmou que 
nunca havia sido preso e resi-
dir em Tibirir II, no município 
de Santa Rita. “Se eu estivesse 
com documento falso jamais 
iria tirar na Receita Federal 
meu CPF, além do mais, não 
ficaria esperando pela polícia 
para me prender”, afirmou 
ele. A justificativa dada para o 
Registro de Nascimento que, 
segundo a polícia é falso, foi 
de que uma pessoa de um 
Cartório, em Campina Gran-
de, teria lhe enviado através 
de correspondência para a sua 
casa, após o mesmo pagar a 
importância de R$ 28,00.
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Nas últimas 24 horas a chuva ultrapassou mais 
de 50% do total previsto para todo o mês de 
junho em João Pessoa, o que corresponde a 
uma precipitação de 190 mm, segundo a Aesa.

Chuva forte provoca alagamentos, 
desmoronamento e caos no trânsito

>>> TRaNSTORNOS > Na Saturnino de Brito uma barreira desmoronou, deixando uma adolescente ferida

Em alguns locais, o excesso  
de água levou lixo e mui-

to entulho para residên-
cias, impedindo a saída das 
pessoas de suas moradias. 
Ruas ficaram praticamente 
intransitáveis.  A Defesa 
Civil Municipal registrou 26 
ocorrências, entre eles um 
desmoronamento de barreira, 
na Comunidade Saturnino de 
Brito, deixando uma adoles-
cente de 17 anos soterrada e 
que foi prontamente resgata-
da pelo Corpo de Bombeiros e 
encaminhada para o Hospital 
de Trauma. Segundo boletim 
divulgado, o seu estado de 
saúde é considerado grave.
Das 31 áreas de riscos existen-
tes na Capital, 20 delas foram 
vistoriadas por duas equipes 
de técnicos ambientais. O 
trabalho de monitoramento 
das comunidades ribeirinhas 
e dos pontos de alagamento 
para conter os prejuízos devi-
do as chuvas continua.
A Defesa Civil informou que 
20 moradias foram alagadas 
na Comunidade do Timbó, 
sendo que 12 famílias deste 
total já foram removidas para 
abrigo provisório na Igreja 
Menino Jesus de Praga e no 
Centro Referência da Cida-
dania (CRC), no bairro dos 
Bancários. Segundo o coor-
denador do órgão, Noé Es-
trela, algumas famílias estão 
resistindo deixar suas casas, 
mas a remoção é necessária 
por medida emergencial de 
segurança.

“Estamos monitorando 
todas as áreas com duas equi-
pes da Defesa Civil. Temos 

vistos pontos que sempre 
necessitam de intervenções, no 
entanto, todas as providências 
estão sendo tomadas”, afir-
mou Noé Estrela.

 A Lagoa do Parque 
Solon de Lucena, centro da 
Capital, transbordou. No 
Varadouro, precisamente 
em frente a Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos 
(CBTU), a rua ficou total-
mente alagada, dificultando 
o tráfego dos veículos. No 
final da Avenida Santos Sta-
nislau, principal do Bairro 
dos Novais, nas proximida-
des do Corpo de Bombeiros, 
a água também dificultou 
a passagem de veículos e 
pedestres.

“Temos que aceitar as 
bondades de Deus”, disse a 
empregada doméstica Maria 
das Dores Aguiar, residente 
na Rua Mata Pacheco, no 
Bairro dos Novais. Ela de-
sistiu de levar o filho menor 
de nove anos para a escola, 
pois teve medo de passar 
por dentro da água. “Vamos 
aguardar que a chuva pare”, 
acrescentou.

No Bairro São José, onde 
a Defesa Civil fez vistoria 
permanente ontem, a rua 
principal ficou alagada ape-
nas em um trecho. “Diferente 
de outros temporais, quando 
a chuva tomou conta de 
praticamente toda a comuni-
dade”, disse Francisco Noé, 
da Defesa Civil, acrescentan-
do que “nesta comunidade 
houve todo um trabalho de 
prevenção e conscientização 
da população”. Apesar desse 

trabalho, o que se viu ontem 
na comunidade foi muito 
entulho nas esquinas e bas-
tante dejetos jogados no leito 
do Rio Jaguaribe, que corta 
o bairro.

No Conjunto José Amé-
rico, nas proximidades do 
Viaduto “Sonrisal”, a chuva 
também causou transtornos 
aos motoristas e pedestres. 
A rua de acesso ao conjunto 
ficou também intransitável. 
Muitos dos motoristas não 
se arriscaram, preferindo 
fazer um percurso mais lon-
go. Na Saturnino de Brito, a 
chuva também castigou os 
moradores.

Segundo a Defesa Civil 
Estadual, não houve pro-
blemas em Campina Gran-
de. Para o Sertão, Cariri e 
Curimataú, a previsão é 
apenas de chuvas fracas 
e ocasionais nos próximos 
dias. Segundo a meteorolo-
gista Carmen Becker, este 
ano as chuvas devem ser mais 
amenas em relação às chuvas 
torrenciais que castigaram 
algumas regiões do Estado. 
 
 24 hORaS - Em caso de 
emergência, a população 
pode acio-nar a Defesa Civil 
através do número 0800-285-
9020, disponível 24 horas 
todos os dias da semana. A 
chamada é gratuita. Além da 
Defesa Civil, estão participan-
do das operações a Secretaria 
de Infraestrutura (Seinfra), Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Social (Sedes) e Superinten-
dência de Mobilidade Urbana 
(Semob).

> marcos lima
marcosauniao@gmail.com

as chuvas que caíram ontem na Região 
metropolitana de João Pessoa deixaram 
ruas alagadas, trânsito lento e automó-
veis quebrados e famílias desabrigadas. 
Uma adolescente ficou ferida após o de-
sabamento de uma parede de  uma casa 

na Saturnino de Brito 

 ...

As fortes chuvas caídas 
ontem em João Pessoa, além 
de provocar sérios problemas 
no trânsito e diversos pontos 
de alagamentos, resultou na 
queda de uma árvore sexa-
genária, atingindo quatro ve-
ículos. O acidente ocorreu no 
Parque Sólon de Lucena, em 
frente às Lojas Esplanadas.  
Apesar dos danos materiais 
causados, nenhum motorista 
ficou ferido. 

O trânsito foi interditado 
praticamente por toda a ma-
nhã e o serviço de iluminação 
pública, interrompido. Quinze 
funcionários da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano da 
Prefeitura Municipal (Sedurb) 
trabalharam para a retirada 
de galhos e trituração para a 
limpeza do local, com a ajuda 
de motosserras. Os condutores 
informaram que vão acionar a 
Justiça para serem ressarcidos.

A Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente (Seman-JP) 
informou que a árvore era uma 
gameleira frequentemente 
vistoriada por técnicos ambien-

Árvore cai e atinge carros na lagoa
tais, inclusive com um aparelho 
de ultrasson para a descoberta 
de fungos. No caso da árvore que 
veio ao chão, nenhum fungo foi 
detectado por ser a mesma muita 
grossa. O acidente atraiu curiosos 
e foi necessária à interdição do 
local tanto pelo Corpo de Bom-
beiros, quanto pelas Secretarias 
Municipais do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano.

O motorista Ednaldo Justino, 
proprietário do Fiat Uno de placa 
JIN 2052 - Brasília-DF, um dos 
veículos atingidos pela árvore, 
disse que tudo foi muito rápido. 
“O semáforo estava vermelho, 
então parei o carro. De repente 
só ouvi o barulho. Era o galho 
da árvore caindo em cima do 
meu automóvel”, afirmou ele, 
informando que “os prejuízos 
são incalculáveis, no entanto, 
é constituir um advogado para 
acionar a Justiça”.

João Crispim Lopes, pro-
prietário do Cross Fox placa MOR 
5515 - João Pessoa, outro carro 
atingindo pela gameleira, alegou 
que também o caminho é a Justiça. 
“Alguém tem que ser responsabi-

lizado. Ainda bem que os prejuí-
zos são apenas danos materiais, 
mas, o susto foi muito grande”, 
observou ele.

Além do Fiat Uno e do 
Cross Fox, ainda foram atin-
gidos pela árvore um veículo 
Sie-na, placa MOR 9385 - João 
Pessoa e outro Fiat Uno, placa 
NQG - 8813 - João Pessoa. O 
cabo-PM Normando, do Ba-
talhão de Trânsito da Capital, 
responsável pela perícia do 
acidente, disse que não hou-
ve imprudência de nenhum 
motorista e que a natureza, 
principalmente a chuva, foi a 
causadora da queda da árvore.

A Secretaria de Desen-
volvimento Urbano (Semob), 
através do engenheiro agrôno-
mo Anderson Fontes informou 
que também fará a vistoria nos 
veí-culos danificados. “O laudo 
técnico do que aconteceu com 
a queda da árvore é dado pela 
Prefeitura de João Pessoa e o 
laudo técnico da vistoria dos 
veículos é dado pela BPTran” 
, afirmou ele. (ml)

Defesa Civil Estadual - 
3218.4679/3218.4652/0800-
285.9020
Defesa Civil de João Pessoa - 
3218.6146
Corpo de Bombeiros - 193
Aesa - 3211.6450
S e d e s - J P  - 
3218.9223/3218.9239
Seman-JP - 3218.9200
Sedurb-JP - 3218.9151

a QUEm 
PROCURAR

a Defesa Civil municipal registrou mais de 30 ocorrências na Capital paraibana por causa das chuvas caídas nas últimas horas, onde ruas ficaram completamente intransitáveis e tiveram que ser interditadas

fOTOS:   Evandro Pereira

a queda de uma árvore ontem pela manhã no Parque Sólon de lucena danificou quatro veículos
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O cabo e o general
A TV Brasil está 

exibindo uma série pri-
morosa sobre persona-
gens que escreveram a 
história do III Reich. Um 
dos programas recentes 
focalizou Paul Joseph 
Goebbels, o famigerado 
ministro da Propaganda 
de Adolf Hitler. Em um 
dos intervalos, relembrei 
uma historinha contada 
por Aparício Torelly, o 
Barão de Itararé, sobre 
episódio envolvendo o 
general Góis Monteiro, 

#MartinhoMoreiraFranco
martinhomoreira.franco@bol.com.br

MARTINHO MOREIRA FRANCO é jornalista 
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Aesa prevê mais chuvas no Litoral
>>> ClIMA > Inverno começa oficialmente  às 20h09 de hoje, quando as temperaturas começam a baixar

então ministro da Guerra 
do Brasil, e um cabo que 
servia no seu gabinete. 
Aconselho vocês assis-
tirem à série da TVB e 
sugiro a leitura da histo-
rinha do Barão. É a se-
guinte:   

Certa vez, impressio-
nado com a ascensão do 
nazismo, o general Góis 
(Gaz, para os íntimos) 
Monteiro resolveu co-
nhecer de perto a organi-
zação do exército ale-
mão. Foi recebido pelo 

próprio Adolfo Hitler, 
numa parada militar, 
na qual desfilaram, com 
garbo, mais de 600 mil 
soldados. O general Gaz 
ficou impressionado:

- Mas é fantástico, 
Adolfo. Tenho de fazer 
isso no Exército brasileiro.

- Você ainda não viu 
nada. Venha cá...- disse 
Hitler.

E levou o nosso ge-
neral ao Salão Nobre da 
Chancelaria do III Recih, 
no último andar.

- Conheça de perto 
a disciplina do exército 
alemão - e chamou um 
marechal.

- Mein Feldmarechal!
- Pronto, mein Fuher!
- Mein Feldmarechal, 

atire-se pela janela!
E o Felmarechal, sem 

pestanejar, atirou-se. O 
general Gaz Monteiro 
ficou encantado.

- Mas é fantástico! 
Tenho de fazer isso no 
Exército brasileiro.

Logo que voltou ao 
Brasil, o general Gaz 
mandou chamar um 
marechal para fazer a 
experiência disciplinar. 
Mas o marechal, único 
do nosso Exército, estava 
de férias.

Pensou num coronel, 
por sinal amigo, mas este 
ainda não tinha chega-
do ao quartel. Mandou 

chamar um capitão, mas 
o capitão estava numa 
ordem unida. Quis con-
vocar um tenente, mas o 
tenente era filho de um 
cunhado.

Afinal, o nosso gene-
ral terminou chamando o 
cabo-ordenança:

- Cabo, venha cá!
- Pronto, meu gene-

ral. O que é que manda?
- Atire-se pela janela!
E o cabo:
- Pôxa, general, sete 

horas de manhã e já está 
bêbado?!

MUSICAIS
Após um show de 

rock que acabou mal e 
cheio de ovos jogados 
pela platéia, o baixista 
começa a brigar com 
o guitarrista, dizendo 
que a culpa era dele. E 
sabe o que o guitarrista 

Segundo a Aesa, esse per 
centual corresponde a 

uma precipitação de 190 mm. 
De acordo com a meteorolo-
gista Carmen Becker, em João 
Pessoa choveu 51.6 mm das 9h 
da segunda até às 9h de on-
tem. Oficialmente, o inverno 
começa às 20h09 de hoje.

De acordo com a Aesa, 
o céu vai estar parcialmente 
nublado a nublado com ocor-
rência de chuvas no dia de hoje 
no Litoral do Estado. No Brejo 
e no Agreste, a nebulosidade 
ficará variável, com chuvas 
a qualquer hora do dia. Para 
o Cariri/Curimataú, Sertão e 
Alto Sertão, a previsão é de 
nebulosidade variável.

A meteorologista Car-
mem Becker informou que os 
meses de junho e julho costu-
mam registrar chuvas mais 
frequentes na faixa litorânea 
do Estado. “É normal essa 
ocorrência de chuvas; atípico 
era o que vinha ocorrendo, 
com ausência ou pouca inten-
sidade de chuvas na maioria 
dos dias”, comentou, adian-
tando que a região já recebeu 

As chuvas na faixa litorânea da Paraíba deverão 
continuar caindo por mais dois dias. Esta pelo 

menos é a previsão da Agência Executiva de Gestão 
das Águas do Estado da Paraíba - Aesa. Nas últimas 
24h a chuva ultrapassou mais de 50% do total pre-

visto para todo o mês de junho em João Pessoa 

cerca de 150mm de precipita-
ção pluviométrica neste mês 
de junho.

Das 269 estações moni-
toradas pela Aesa, 51 regis-
traram chuvas da noite de 
segunda-feira para o dia de 
ontem. Alhandra foi onde 
choveu mais, com índice de 
70.9mm. Os outros locais 
que receberam mais chuvas 
foram Santa Rita, com 40mm, 
Bayeux, 36,2mm e Cabedelo, 
30,2mm. No acumulado do 
mês, Baía da Traição foi o mu-
nicípio que tem o maior índi-
ce, com 254,5mm, seguido por 
João Pessoa, com 228,4mm.

Carmem Becker disse 
ainda que a temperatura co-
meça a baixar nas regiões 
onde as chuvas caem nessa 
época do ano: no Litoral a 
máxima é de 28ºC e mínima 
de 22ºC, no Brejo máxima de 
25ºC e mínima de 19ºC e  no 
Agreste máxima de 26ºC e 
mínima de 20ºC. Ela comen-
tou que os meses de julho e 
agosto costumam ser mais 
frios e cidades como Areia 
chega até a 15ºC.

> Cleane Costa
cleanec@gmail.com

[>>>] 

[>>>] 

Alerta
PISTA molhada re-
quer muita atenção 

dos motoristas

> Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Semob monitora trânsito e interdita vias
Alagamentos, conges-

tionamentos e ruas interdi-
tadas. Este foi o saldo das 
chuvas caídas na Capital. 
Desde as primeiras horas 
da manhã de ontem, a Su-
perintendência Executiva 
de Mobilidade Urbana 
(Semob) está fazendo mo-
nitoramento do trânsito 
nos trechos onde costu-
mam ocorrer alagamentos 
devido as fortes chuvas 
que caem em João Pessoa. 
Foram feitas interdições 
em todo Parque Sólon de 
Lucena (Lagoa); na Rua 
Santo Elias e na descida 
da Rua Barão do Abiai, em 
direção a Lagoa;  e na Rua 
Edmundo Filho, principal 
do Bairro São José.  A Se-
mob mantém 35 agentes 
fazendo a fiscalização do 
trânsito, e outra equipe 
que está monitorando a 
situação pelas 22 câmeras 
da Central de Tráfego por 
Área.

A Avenida Sérgio 
Guerra,  principal dos 
Bancários, ficou intransi-
tável, obrigando os moto-
ristas a procurarem vias 
alternativas.  Também 
foram registrados ala-
gamentos e lentidão no 
trânsito na altura do Via-
duto do Cristo, sentido 
José Américo, na Avenida 
Sérgio Guerra, no bairro 

dos Bancários e na Avenida 
Pedro II.

Na manhã de ontem hou-
ve uma ocorrência da quebra 
de semáforo na R ua Maria 
Sales com a Avenida Nego, 
Tambaú, às 7h, mas que foi 
restabelecido rapidamente. 
Uma colisão foi registrada 
pela Central de Informações 
da Semob em frente à Auto-
escola Livramento, nos Ban-
cários,  sentido Bairro-Centro.

De acordo com a Dire-

toria de Operações, os pon-
tos alagados e com tráfego 
bastante lento ontem foram 
a Avenida João Machado, 
trecho entre a Maternidade 
Cândida Vargas ao Hospital 
São Vicente; na Avenida Epi-
tácio Pessoa em frente ao Co-
légio Lourdinhas; na Ladeira 
de Mangabeira em direção ao 
Valentina; no final da avenida 
José Américo de Almeida ( 
Beira Rio) e na Avenida Tan-
credo Neves, entre os bairros 

Tambiá e Padre Zé.
l INhA 512 - Com o 

transbordamento do Rio 
Jaguaribe, a Rua Edmundo 
Filho no Bairro São José foi 
totalmente interditada. A 
linha 512 - Bairro São José, 
que opera naquela área, 
teve itinerário modificado. 
Os ônibus passaram a se-
guir o percurso normal até 
a entrada do Bairro São José 
e retornaram pelo Bairro 
João Agripino.

As chuvas que caíram durante todo o dia de ontem provocaram congestionamentos, alagamentos e interdição de ruas na Capital paraibana

FOTOS: Evandro Pereira

Nos dias chuvosos os motoristas devem dirigir com os faróis acesos e com muita cautela, reduzindo a velocidade

 ...
PRF orienta os motoristas

A Polícia Rodoviária 
Federal da Paraíba (PRF-PB) 
orienta aos motoristas nos 
dias chuvosos para diminuir 
a velocidade e dirigir com 
bastante atenção, já que 
uma das principais causas 
de acidentes no período de 
chuva é a aquaplanagem. 
Ontem a PRF registrou três 
acidentes na BR-230 direta-
mente relacionados com as 
fortes chuvas que atingiram 
a Capital paraibana.

O órgão orienta que nos 
dias de chuva os motoristas 
não se esqueçam de ligar os 
faróis do carro e dirigirem 
com cautela. As medidas são 
necessárias por que com a 
chuva a visibilidade tanto 
dos motoristas como dos 
pedestres fica prejudicada, 
por tanto, a orientação é que 
mantenham os faróis acesos.

 A chuva também deixa 

a pista escorregadia devido 
a presença de óleo, areia e 
demais impurezas. Isso fa-
vorece a aquaplanagem do 
veículo que acontece quando 
a água empoçada na pista 
se interpõe entre o asfalto e 
o pneu do veículo, fazendo 
com que o carro perca o 
contato com a pista.

Nesses casos, uma sim-
ples falha pode ocasionar 
acidentes como saídas de 
pista, capotamento e demais 
colisões.

respondeu? 
- O que vem de baixo 

não me atinge... 
    

         * * *  
Qual a real definição 

de uma banda? Banda é 
um lugar onde o guitar-
rista acha que é o solista, 
o tecladista acha que é o 
maestro, o baterista acha 
que é músico, e o cantor 
acha que é o dono da 
banda.

* * *
O guitarrista se quei-

xa do baixo salário que 
recebe e resolve reclamar 
com o empresário:

- Meu salário não 
está compatível com as 
minhas aptidões.

- Eu sei, eu sei - res-
ponde o empresário. Mas 
não podemos deixar você 
morrer de fome.
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Segurança do São João terá 3 mil PMs
>>> nA pARAíbA > Policiais foram distribuídos em 109 cidades, em especial naquelas que realizam festas juninas

Cerca de 3 mil policiais militares estão sendo 
utilizados para garantir a segurança da população 
paraibana durante os festejos juninos. Eles foram 

distribuídos em 109 cidades, em especial naquelas 
que costumam realizar festas no mês de junho, a 

exemplo de Campina Grande, que ganhou também 
reforço do monitoramento por meio de câmeras. 

> Cleane Costa 
cleanec@gmail.com

O s municípios que rea- 
lizam festas maiores, 

como Campina Grande, Pa-
tos, Cajazeiras, Santa Luzia 
e Solânea, recebem policiais 
de outros batalhões. O Par-
que do Povo, em Campina, 
dispõe de policiamento até 
às 7h do dia seguinte. Além 
de 200 policiais em dias nor-
mais e cerca de 600 nos dias 
principais, também conta 
com quatro câmeras com 
alcance de até 4 km interli-
gadas a uma central móvel, 
que vigia as ocorrências.

LEI SEcA  - Desde sexta-
-feira passada, o Batalhão de 
Polícia de Trânsito Urbano 
e Rodoviário da Paraíba 
(BPTran-PB) está realizan-
do a operação “São João 
com Trânsito Seguro e Sem 
Álcool”, que tem o objetivo 
de evitar que os motoristas 
combinem álcool e direção.

Nos municípios que 
têm a tradição de realizar 
festejos juninos, o BPTran 
disponibilizou guarnições 
equipadas com bafômetro. 
Segundo o comandante do 
órgão, tenente coronel Paulo 
Sérgio Bastos, o condutor 
que for flagrado com o índi-
ce de álcool no sangue entre 
0,14 e 0,33 mg/l receberá 

multa no valor de R$ 957,70, 
além de perder sete pontos 
na carteira de habilitação, 
que será recolhida por três 
dias úteis.  Ele ressaltou 
que, caso o nível de álcool 
esteja acima de 0,34 mg/l, 
o motorista será conduzido 
à delegacia da área para 
responder criminalmente 
pelo ato. O delegado é quem 
deve arbitrar a fiança, con-
forme o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB).

bombEIRoS - O Corpo 
de Bombeiros também en-
caminhou reforço para os 
municípios que costumam 
realizar festejos juninos, 
além do efetivo dos bata-
lhões. Também são realiza-
das fiscalizações nas vendas 
irregulares de fogos de arti-
fício e balões.

Por dia na região de 
João Pessoa são utilizados 
mais  35 homens e  nove 
viaturas; na área de Cabe-
delo mais oito homens e 
duas viaturas; em Campina 
Grande mais 27 homens e 
10 viaturas; Patos, mais 14 
homens e quatro viaturas; 
Cajazeiras, mais 27 homens 
e cinco viaturas; e na área de 
Sousa são mais 15 homens e 
cinco viaturas diariamente.

ARRASTA-pÉ

Festejos juninos da Capital começam 
hoje com concurso de quadrilhas

O arrasta-pé na  Ca-
pital  começa hoje com o 
XVI Concurso de Quadrilhas 
Juninas de João Pessoa e 
Região Metropolitana, na 
Praça Dom Adauto, Centro. 
A programação faz parte do 
‘São João de João Pessoa - O 
Melhor da Gente’, promovido 
pela Prefeitura Municipal 
(PMJP), através da Fundação 
Cultural (Funjope), e é reali-
zada em parceria com a Liga 
das Quadrilhas. 

Para a disputa, as quadri-
lhas foram divididas em Grupo 
A ou Especial, formado pelas 
“quadrilhas grandes” - que se 
apresentam hoje e amanhã 
- e Grupo B, composto pelas 
quadrilhas de “acesso”, que 
são as menores ou interme-
diárias - que disputam sábado 
e domingo. As apresentações 
começam às 21h.

As três primeiras colo-
cadas do Grupo A vão par-
ticipar da etapa Estadual 
do Concurso de Quadrilhas, 
que este ano será realizado 
em Campina Grande. Já as 

três vencedoras do Grupo B 
passam a integrar o Grupo A 
no próximo ano.

Segundo o presidente da 
Liga das Quadrilhas de João 
Pessoa e Região Metropolitana, 
Edson Pessoa, seis jurados vão 
analisar as performances dos 
grupos e atribuir notas nos 
quesitos mercador, figurino, 
coreografia, casamento matu-
to, conjunto e música. “As qua-

drilhas estão na ansiedade 
porque é um evento gran-
dioso”, disse Edson Pessoa, 
destacando o apoio dado 
pela PMJP. 

Em 2011, o primeiro 
lugar  do Grupo A f icou 
com a Quadrilha Lageiro 
Seco (Roger); o segundo 
com a Quadrilha Fogueiri-
nha (Cruz das Armas); e o 
terceiro com a Quadrilha 
Fazenda Lampião (Man-
gabeira I). No Grupo B, a 
campeã foi  a  Quadri lha 
Oxênte (Mangabeira I) e 
em segundo lugar ficou a 
Quadrilha Xiado do Xinelo 
(Funcionários IV).

pREmIAção - De acor-
do com a Liga das Quadrilhas 
Juninas, o primeiro lugar do 
Grupo A vai receber o prê-
mio de R$ 5 mil, o segundo 
R$ 4 mil e o terceiro R$ 3 
mil. A quadrilha campeã do 
Grupo B será premiada com 
R$ 3 mil, a vice-campeã com 
R$ 2 mil e o terceiro lugar 
com R$ 1 mil.

hojE
Quadrilha Junina Lageiro Seco (Roger - JP)
Quadrilha Junina Fazenda Lampião (Man-
gabeira I - JP)
Quadrilha Junina Xiado do Xinelo (Fun-
cionários IV - JP)
Quadrilha Junina Flor do Mandacaru 
(Mandacaru - JP)
Quadrilha Junina Xote e Baião (Ernani 
Sátyro - JP)
 
AmAnhã
Quadrilha Junina Sanfona Branca (Man-
gabeira I - JP)
Quadrilha Junina Aconchego (Cruz das 
Armas - JP)
Quadrilha Junina Oxênte (Mangabeira 
I - JP)
Quadrilha Junina Fogueirinha (Cruz das 
Armas - JP)
- Resultado final/João Pessoa

23/06 (sábado)
Quadrilha Junina Sacode Poeira (Jardim 
Treze de Maio - JP)
Quadrilha Junina Macambira (Cabedelo - PB)
Quadrilha Junina Cangaceiro do Sertão 

(Bairro dos Ipês - JP)
Quadrilha Junina Viana (Cabedelo - PB)
Quadrilha Junina Asa Branca    (Alhandra 
- PB)
Quadrilha Junina Paraíba (Roger - JP)
Quadrilha Junina Matuto Show (Jardim 
Mangueira - JP)
Quadrilha Junina Carrapicho (Funcionários 
III - JP)
 
24/06 (dominGo)
Quadrilha Junina Zé Monteiro (Cristo Re-
dentor - JP)
Quadrilha Junina Flor de Lírio (Funcionários 
IV- PB)
Quadrilha Junina Industrial (Bairro das In-
dústrias - JP)
Quadrilha Explode Coração (Conjunto Coli-
nas do Sul - JP)
Quadrilha Junina Coração Nordestino (Man-
gabeira VI - JP)
Quadrilha Junina Linda Flor do Sertão (Man-
gabeira VIII - JP)
Quadrilha Junina Arco Verde (Cidade Verde/ 
Bairro das Indústrias- JP)
Quadrilha Junina Bafo de Bode (Ernani 
Sátyro - JP).

XVI Concurso de Quadrilhas Juninas de João Pessoa e Região Metropolitana
Local: Praça Dom Adauto (Centro Histórico de João Pessoa)
Horário: a partir das 21h

[>>>] 

[>>>] 

As três
pRImEIRAS colocadas 
do Grupo a vão partici-
par da etapa Estadual 

do Concurso de Quadri-
lhas, que este ano será 

realizado em CG

ConFiRa a PRoGRamaÇÃo 

as quadrilhas foram divididas em Grupo a ou Especial que se apresentam hoje e amanhã, no Centro

Prefeitura de JP realiza 
o Vii arraiá da inclusão

O  C e n t r o  d e  R e f e -
rência para Pessoas com 
Deficiência da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa 
(PMJP) realiza o VII Arraiá 
da Inclusão hoje, às 14h30, 
na quadra do Colégio João 
Paulo II, no Centro da ci-
dade. A partir de amanhã, 
terá iníc io o recesso da 
instituição, que retornará 
às atividades normais no 
dia 2 de julho. Hoje tam-
bém haverá o São João da 
Integração, para os idosos, 
a partir das 14h, no Serviço 
Social do Comércio (Sesc).

O Centro de Inclusão 
trabalha atualmente com 
120 usuários, entre crian-
ças, adolescentes e adultos. 
A festa junina será animada 
por um trio de forró pé-de-
-serra. Segundo a diretora 
administrativa do Centro, 
Maria Jaidete de Farias, 
a expectativa é de muita 
alegria, com danças folcló-
ricas, quadrilha junina e 
passeio na roça. “O nosso 
arraiá é sempre muito ani-
mado. Buscamos elevar a 
autoestima dos usuários e, 
para isso, contamos com a 
colaboração dos pais e a de-
dicação dos profissionais”, 
destacou.

A partir do dia 2 de ju-
lho, as atividades do Centro 
retornarão com a triagem 
básica, atendimento mé-
dico, social,  psicológico, 
fonaudiólogo, brinquedo-
teca,  of icina de música, 
educação física e curso de 
libras. A unidade é ligada 
à Secretaria de Desenvol-
vimento Social (Sedes) e 
funciona desde 2005. Fica 

localizado na Rua Monse-
nhor Walfredo Leal, 399, 
bairro de Tambiá. O telefo-
ne é 3218.9807.

 
FEstEJo Junino dos 

idosos - Hoje também ha-
verá  o São João da Integra-
ção, destinado aos idosos. 
Será a partir das 14h, no 
Serviço Social do Comércio 
(Sesc), no Centro. A festa é 
coordenada pela equipe do 
Programa do Idoso (Papi), 
da Secretaria de Desenvol-
vimento Social, em parceria 
com as Secretarias de Edu-
cação e Saúde do Município 
e o Sesc.

Um grupo de forró-pé- 
de serra vai animar o arraial 
junino. A coordenadora do 
papi, Nilsonete Ferreira, 
disse que a expectativa é a 
participação dos 54 grupos 
assistidos. “Esperamos a 
alegria e a integração dos 
nossos usuários para fazer-
mos a verdadeira integra-
ção social”. Essa é a sétima 
festa junina realizada pela 
Sedes junto ao programa 
do idoso.

A coordenação do Papi 
está funcionando provi-
soriamente na Casa dos 
Conselhos, na Avenida Dom 
Pedro I (em frente ao TRE), 
telefone 3218.9816.   

no CoLÉGio JoÃo PauLo ii

Hoje também haverá o 
são João da integração, 
para os idosos, a partir 
das 14h, no serviço 
social do Comércio 
(sesc), na Capital

Sudema fiscaliza 
pontos de venda
de fogueiras na PB

[mEIo AmbIEnTE]

A Superintendência de 
Administração do Meio Am-
biente (Sudema) e o Batalhão 
de Polícia Ambiental estão in-
tensificando a fiscalização nos 
pontos de venda de fogueira 
em diversos municípios da 
Paraíba. Para comercializar 
fogueira a pessoa deve pagar 
uma taxa no valor de R$ 53 
para a liberação do ponto de 
venda por parte da Sudema.

Para fazer o cadastro a 
pessoa deverá apresentar 
fotocópia do documento 
de identidade, CPF e do 
comprovante de residên-
cia, além de preencher um 
formulário específico, onde 
deverá ser informada a ori-
gem da madeira. De acordo 
com o major Beuttenmüller, 
da Policia Ambiental, as fo-
gueiras não podem ser feitas 
sobre o asfalto, embaixo de ár-
vores e da rede elétrica, como 
também deve ser respeitada 
uma distância mínima de 200 
metros de escolas, hospitais e 
parques.

Conforme ele a lenha 
permitida para a venda deve 
ser originária da poda de 
árvore frutífera e também 
das exóticas, a exemplo da 
algaroba e o eucalipto. Já a 
lenha retirada de árvores da 
espécie jurema e marmeleiro 
é considerada ilegal e tem sua 
venda proibida.

Fogos só podem ser 
comercializados no 
bairro do Cristo

[tRadiÇÃo]

Os fogos de artifícios 
somente podem ser comer-
cializados em locais adequa-
dos que não ofereçam risco 
à população e com o devido 
cadastramento do Corpo de 
Bombeiros, Prefeitura Munici-
pal de João Pessoa e Ministério 
Público. Portanto, a população 
deve ficar atenta na compra 
de fogos que não esteja sendo 
comercializado nos locais au-
torizados.

O único local autorizado 
para a comercialização de 
fogos de artifícios em João 
Pessoa é à área em frente ao Es-
tádio “O Almeidão”, no bairro 
do Cristo. De acordo o Major 
Vilmar, relações públicas do 
Corpo de Bombeiros, para 
comercialização desse tipo de 
produtos, a fiação do local tem 
que estar em eletrodos.

Ele alerta que os fogos 
não podem ser vendidos pró-
ximos a iluminação e que o 
piso das barracas devem ser 
emborrachado. Além desses 
itens de segurança para co-
mercialização do produto, 
os comerciantes também são 
orientados como armazenar 
os produtos e, principalmen-
te, para evitar vender fogos 
aos menores de dezoito anos 
desacompanhados.

A fiscalização nas vendas 
de fogos na Capital, que vai 
acontecer até o dia de São João, 
é realizada sob o comando de 
dois oficiais da Diretoria de 
Atividades Técnicas (DAT) 
do Corpo de Bombeiros. De 
acordo com o presidente da 
Associação dos Comerciantes 
de Fogos de Artifícios de João 
Pessoa, Vamberto Bezerra 
França, a área do pátio do está-
dio conta com 21 barracas que 
estão funcionando dentro das 
normas estabelecidas e com o 
devido cadastro no Corpo de 
Bombeiros, prefeitura e Minis-
tério Público.

> teresa duarte 
teresaduarte2@hotmail.com

Foto: divulgação
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O Índice de Preços ao  
 Consumidor (IPC), 

medido pela Fundação 
Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe), na 
cidade de São Paulo, 
apresentou a quinta 
redução seguida.

>  gIRO ECONÔMICO
> Preços

Roupas, acessórios e  
 produtos automo-

tivos estão entre os 
produtos mais buscados 
pelos consu-midores no 
Dia dos Namorados des-
te ano, segundo pesquisa 
da Busca Descontos.

>  Produtos

As novas contribuições  
ao Fundo Monetário 

Internacional prometi-
das por seus membros já 
somam US$ 456 bilhões, 
informou a diretora-ge-
rente do FMI, Christine 
Lagarde.

> FMI

INDICADORES
[DÓLAR] [ÍNDICES ECONÔMICOS]VaRIaçãO

1,19%R$ 2,032
Comercial

COMPRa: R$ 2,0322  VENDa: R$ 2,0327

[EURO] VaRIaçãO

0,72%R$ 2,578 
COMPRa: R$ 2,5783>     VENDa: R$ 2,5791

[OURO] VaRIaçãO

-0,9882%R$ 105 INFlaçãO
IPCA 0,36% 
IGP-M 0,45% 

[BOLSAS]
Brasil  |     
EUA |  Nasdaq              1,31% 
Espanha  |  Madri  2,67% 
França  |  CAC 40  1,69%
Japão  |  Nikkei  0,75%

[ANOTE]
  2,19% SalÁRIO MÍNIMO:  R$ 622,00

POuPaNça: 
MêS:  0,5371%          aNO: 6,90%   

INDICaDORES
TR  0,020% 
CDI 8,320% 
SElIC 8,5% 

Bovespa
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>>> ESTE MêS > Das instituições analisadas, as menores taxas para empréstimo podem ser encontradas na Caixa 

Juros do crédito pessoal e cheque 
especial recuam em seis bancos

São Paulo – a taxa média de juros do 
empréstimo pessoal e do cheque especial 

recuou em junho, na comparação com maio, 
em seis dos maiores bancos do país, segundo 

mostra pesquisa divulgada ontem pela 
Fundação Procon-SP.

De acordo com o levanta- 
mento, a taxa média de juros 
do cheque especial diminuiu 
0,03 ponto percentual, ao 
passar de 8,39% ao mês, em 
maio, para 8,36% ao mês, 
em junho. Entre os bancos 
pesquisados, Banco do Brasil, 
Bradesco, Itaú e Santander 
reduziram suas taxas em 0,04 
ponto percentual cada, no 
período analisado.

EMPRéSTIMO PESSOal - 
No que diz respeito à taxa do 
empréstimo pessoal, a pes-
quisa mostra que houve uma 
redução menor, de 0,02 p.p., 
passando de 5,52% a.m. em 
maio deste ano para 5,50% 
a.m. em junho.

De acordo com o Pro-
con-SP, três bancos redu-
ziram suas taxas, com des-
taque para Bradesco e Itaú, 
que cortaram 0,04 p.p. nas 
taxas. Também houve de-
créscimo de 0,03 ponto per-
centual na taxa do Banco 
do Brasil.

O estudo verificou a co-

NaS FéRIaS

Cuidados que se deve ter com a 
segurança do cartão de crédito 

São Paulo – Durante as 
férias, as famílias intensificam 
o uso do cartão de crédito de-
vido à praticidade e o menor 
risco de andar com o dinheiro 
no bolso ou cartão da conta 
do banco.

Para aqueles que prefe-
rem usar o cartão de crédito 
nas viagens devem ficar aten-
tos para algumas recomenda-
ções. Segundo o CPP, empre-
sa especializada em serviços 
de marketing, antes de viajar 
o consumidor precisa verifi-
car com a operadora se está 
tudo certo com o cartão. 
Verifique o limite, se possui 
algum tipo de seguro e, em 
casos de viagem internacio-
nal, pergunte se o cartão está 
desbloqueado para compras 
fora do país.

Lembre-se também de 
fazer seus pagamentos com 
calma, para evitar riscos de 
esquecer ou perder o cartão 
após a compra.

MaIS CuIDaDOS - As 
mulheres são as maiores 
vítimas de roubos em lojas, 
supermercados e centros co-

merciais, portanto, mantenha o 
cartão sempre em segurança em 
lugares de difícil acesso.

Enquanto as mulheres são 
as maiores vítimas de roubos, 
os homens os mais desatentos 
e, por isso, mais propensos 
a perder o cartão. Para eles, 
a dica é fazer os pagamen-
tos com atenção e guardar o 
cartão imediatamente após o 
pagamento.

É importante que as pesso-
as não deixem a carteira nem o 
celular à vista em locais públicos.

Em caixas eletrônicos, man-
tenha a mão cobrindo o teclado 
quando digitar senha e, se achar 
que alguém anotou a senha, al-
tere imediatamente. Se observar 
algo anormal ou sinais de alte-
rações no caixa eletrônico, não 
utilize-o e denuncie a situação 
a polícia.

Cuidado com as compras 
on-line, certifique-se de que o 
site é seguro e ao terminar rea-
lize o logout corretamente.

Ao notar a falta do cartão, 
ligue para operadora e faça o 
bloqueio do serviço. Isso evitará 
possíveis compras indesejadas 
na próxima fatura. Em caixas eletrônicos, cubra o teclado com a mão ao digitar a senha 

brança dos seis maiores ban-
cos do país, tomando para 
comparação o empréstimo 
pessoal para um período de 
12 meses e o cheque especial 
para 30 dias. Normalmente, a 
Fundação Procon-SP observa 
a taxa de sete bancos, porém, 
este mês, ressalta a entidade, 
o Banco Safra não quis par-
ticipar.

POR BaNCO - Dos bancos 
analisados, as menores taxas 
para empréstimo pessoal 
neste mês podem ser encon-
tradas na Caixa Econômica 
Federal, de 3,88% ao mês. Por 
outro lado, o Itaú apresentou 
a maior taxa para essa moda-
lidade de crédito em junho, 
de 6,66% ao mês.

No caso do cheque es-
pecial, a Caixa Econômica 
Federal também tem a me-
nor taxa dentre os bancos 
analisados pelo Procon, de 
4,27% ao mês, enquanto o 
HSBC apresenta a maior taxa 
da modalidade, de 9,98% ao 
mês.

Demanda por crédito tem 
aumento de 6,7% em maio

São Paulo – O número 
de empresas que procura-
ram crédito em maio cresceu 
6,7% ante abril, segundo 
levantamento divulgado 
ontem pela Serasa Experian. 
Entre janeiro e maio deste 
ano, a demanda por crédito 
registrou elevação de 0,6% 
em relação com o mesmo 
período de 2011. Já na compa-
ração de maio com o mesmo 
mês do ano passado, houve 
queda de 1,3% na procura.

De acordo com os eco-
nomistas da Serasa, a alta de 
6,7% registrada em maio re-
cupera parcialmente a queda 
de 8,1% apurada no mês de 
abril ante março. Porém, para 
a entidade, ainda há baixo 
dinamismo no quadro da 
demanda das empresas por 
crédito, mesmo com as me-
didas adotadas pelo governo 
para reaquecer a economia.

No mês passado, as mi-
cro e pequenas empresas se 
destacaram em termos de 
demanda por crédito, com 
crescimento de 7,1% em re-
lação a abril. As médias e 
grandes registraram pequeno 
aumento na procura, 1,1% e 
0,6%, respectivamente.

Apesar de terem apre-
sentado crescimento mais 
modesto no mês de maio, 
no acumulado do ano são as 
médias e grandes empresas 
que registram as maiores al-
tas da demanda por crédito, 
10,6% e 15,6%, respectiva-
mente. No caso das micro e 
pequenas empresas, houve 
estabilidade. 

De acordo com a Serasa, 
o agravamento do quadro 
externo – principalmente 
na zona do euro – tem in-
duzido as médias e grandes 
empresas a buscar crédito 
nas fontes tradicionais do-
mésticas (crédito bancário 
e crédito mercantil) ,  em 
detrimento de outras fontes 
(recursos externos e emis-
sões primárias de ações) que 
se retraem em momentos de 
instabilidades na conjuntura 
internacional.

Segundo o levantamento 
da Serasa, todos os setores 
econômicos registraram cres-
cimento da demanda por 
crédito em maio. O destaque 
ficou com o setor de serviços, 
que apresentou alta de 7,5%. 
Em seguida, vêm empresas 
comerciais, que registraram 

alta de 6,1%, e indústrias, que 
expandiram a demanda por 
crédito em 5,8%.

No acumulado dos pri-
meiros cinco meses de 2012, 
as empresas de serviços 
apresentam o maior cres-
cimento da demanda por 
crédito: 2,8% ante o período 
de janeiro a maio de 2011. 
Em segundo lugar, aparecem 
as indústrias, com alta de 
1,8% nesse mesmo critério de 
comparação. Apenas as em-
presas comerciais diminuí-
ram a demanda por crédito 
neste ano de 2012 (-1,3%).

Em todas as regiões do 
país, houve aumento da pro-
cura por crédito. O desta-
que ficou com o Norte, com 
alta de 12,9% ante abril. As 
demais regiões registraram 
crescimento entre 6% (Centro-
-Oeste) e 6,6% (Nordeste). 

No acumulado do ano, 
as regiões Centro-Oeste e 
Sudeste registram quedas na 
demanda de suas empresas 
por crédito (-0,7% e -0,4%, 
respectivamente). Por outro 
lado, as regiões Sul e Norte, 
com altas de 2,8% e de 2,4%, 
lideram a procura por crédi-
to neste ano.

[EMPRESaS]

A Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP) re-
aliza no próximo dia 1º de 
julho as provas objetivas 
do concurso para preen-
chimento de 250 vagas na 
Guarda Municipal. Os can-
didatos saberão os locais de 
prova através do edital que 
será divulgado na próxima 
segunda-feira. A prova ob-
jetiva, que corresponde à 
primeira fase do concurso, 
será composta por questões 
de múltipla escolha de por-
tuguês, matemática, infor-
mática, conhecimentos ge-
rais, sociologia, atualidade 
e noções básicas de direito.

Mais de 13 mil candida-
tos disputarão as vagas que 
estão abertas para o preenchi-
mento de 175 cargos para ho-
mens e 75 para as mulheres. 
O vencimento para o cargo é 
de R$ 1.400,00 (vencimento e 
gratificação de atividade de 
risco), com jornada de traba-
lho composta por 12 horas de 
serviço e 36 horas de folga, 
diurno e/ou noturno.

OuTRa ETaPa - Após a 
realização e divulgação dos 
resultados da prova objetiva, 
os candidatos ainda serão 
submetidos a exames físicos, 
de saúde e avaliação psicoló-
gica. As datas das avaliações 
ainda serão divulgadas. Os             
candidatos passarão também 

[guaRDa MuNICIPal]

PMJP divulgará locais de 
provas na próxima segunda

por um curso de formação, 
cuja etapa será classificatória 
e eliminatória. A empresa 
responsável pela nova etapa 
será a mesma da etapa inicial, 
o Instituto Brasileiro de For-
mação e Capacitação (IBFC).

De acordo com Reja-
ne Figueiredo, membro da 
comissão responsável pelo 
concurso, à aplicação das 
provas objetivas contará com 
reforço na segurança. “Desta 
vez teremos detectores de 
metais e também contaremos 
com a assinatura eletrônica 
para garantirmos a segurança 
e credibilidade do processo 
seletivo”, disse.

REquISITOS  - Para se 
inscreverem no concurso, os 
candidatos deveriam preen-
cher uma série de requisitos, 
dentre os quais: ser brasilei-
ro nato ou naturalizado; ter 
idade mínima de 18 anos e 
máxima de 45; ter altura mí-
nima de 1,65m para homem 
e 1,55m para mulher; estar 
em dia com o serviço militar; 
ter carteira de habilitação 
na categoria B; não possuir 
antecedentes criminais; estar 
em dia com as obrigações 
eleitorais; e possuir certifi-
cado de conclusão de curso 
de nível médio fornecida 
por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação.

Reajuste
de 7,5% já 
está valendo

Brasília - Começaram a 
valer ontem as novas tarifas 
para o envio de cartas e te-
legramas, com um aumento 
médio de 7,5%. Os valores já 
tinham sido divulgados na 
semana passada, mas preci-
savam ser regulamentados 
por meio de uma portaria do 
Ministério das Comunicações, 
que foi publicada no Diário 
Oficial da União de ontem.

O preço das cartas com 
peso até 20 gramas passou de 
R$ 0,75 para R$ 0,80, com uma 
variação de 6,7%. Já o primei-
ro porte da carta comercial 
teve o valor reajustado de R$ 
1,10 para R$ 1,20, com uma 
variação de 9,1%. 

A tarifa dos telegramas 
nacionais aumentou, em mé-
dia, 7,5%. A da carta social, 
destinada aos beneficiários 
do Programa Bolsa Família, 
permaneceu em R$ 0,01.

O envio de encomendas, 
que já teve reajuste em abril, 
não sofreu novo aumento. 
Para os serviços internacio-
nais, o valor das cartas (do-
cumentos prioritários e eco-
nômicos) e dos telegramas foi 
corrigido em torno de 7,5%. 
Segundo os Correios, a última 
alteração no valor das tarifas 
havia sido feita em março de 
2011. 

[TaRIFaS POSTaIS]

FOTO: Marcos Russo 



Dirigentes defendem o recuo
do Treze para não ser punido

Esportes

De acordo com o presi- 
dente do Centro Sporti-

vo Paraibano (CSP), Josivaldo 
Alves, é uma loucura o Treze 
continuar nesta empreitada 
sozinho, quando todos de-
sistiram.  Ele afirmou que os 
dirigentes alvinegros deve-
riam pensar mais no clube, 
que será o mais prejudicado, 
caso venha a sofrer a punição 
de dois anos fora das compe-
tições oficiais, além de uma 
multa de R$ 100 mil. “Se os 
outros clubes desistiram de 
continuar é porque a coisa não 
é boa. Eles deveriam pensar 
mais na agremiação, já que 
podem ficar malvisto pela 
torcida e prejudicar um time 
de glórias do futebol paraiba-
no”, frisou. 

Um dos maiores pre-
judicados com a situação, 
já que está incluído na Sé-
rie D e aguarda o início da 
competição, o presidente do 
Campinense, Wiliiam Simões, 
revelou que o Treze vem atra-
palhando e buscando entrar a 
força na Série C. O dirigente 
revelou que não entende por-
que o rival briga para atuar na 
Terceira Divisão, quando não 
está em nenhuma série. 

“É só para atrapalhar 
os participantes que estão 
ansiosos para o começo das 
competições. Acredito que o 
Treze pode ser punido, caso 
não retire as ações”, disse. Na 
mesma situação da Raposa o 
Sousa vem sofrendo com a 
“novela judicial” que envolve 
o Treze que deseja de todas as 
formas disputar a Série C. O 
presidente do clube, Aldeone 
Abrantes avalia que o alvine-
gro serrano vem pedindo para 
ser punido e “escanteado” das 
competições oficiais. 

Ele acredita que a insis-
tência dos dirigentes galistas 
pode ter um final infeliz para 

A decisão do Treze em continuar com 
ações na Justiça Comum, “batendo de 

frente” contra CBF e STJD, na busca da vaga 
na Série C do Campeonato Brasileiro/2012 

-  aceitaram  retirar os processos as equipes 
do Araguaína/TO e Rio Branco/AC -  tem 

provocado opiniões diferenciadas nos 
dirigentes e cronistas esportivos da Paraíba.

>>> JuSTiçA COmum > Galo quer garantir vaga na Série C, mas pode ser suspenso e multado pela CBF
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o clube, que é o mais preju-
dicado com as decisões de 
alguns dirigentes.  “O pessoal 
não está enxergando o clube 
que pode ser o maior  preju-
dicado com toda a confusão.  
O Treze está agindo de forma 
radical, prejudicando os clu-
bes envolvidos, que não estão 
mais aguardando a demora 
do início das competições”, 
observou. 

Já o cronista esportivo 
e comentarista da Rádio Ta-
bajara, Ivan Bezerra, frisou 
que a causa do Treze é justa 
de continuar lutando até as 
últimas. Ele observou que 
toda a confusão foi iniciada 
pelo Santo André/SP, onde o 
Galo da Borborema foi atrás 
dos seus direitos nas áreas da 
Justiça Desportiva até chegar 
a Justiça Comum. 

Na opinião do radialista 
a punição pode acontecer, 
mas o Treze está consciente 
da posição que vem toman-
do. “Eles sabem da pressão 
que estão enfrentando, prin-
cipalmente com a desistência 
dos outros clubes. É uma 
causa difícil e complicada 
para ganhar”, disse. 

Para o presidente da 
Associação dos Cronistas 
Esportivos da Paraíba, João 
Camurça, a decisão da Jus-
tiça Desportiva tinha de 
ser cumprida. “A CBF e a 
FPF não podiam defender o 
Treze neste caso, porque po-
deriam também ser punidas. 
É lamentável que por causa 
da intransigência de alguns 
dirigentes, um clube como 
o Treze venha a ser preju-
dicado. Lamento tudo isto”, 
disse Camurça, acrescentan-
do que tem recebido muitos 
telefonemas da imprensa de 
todo o país, atrás de saber os 
detalhes da posição da direto-
ria do Galo.

 ...
Advogado paraibano não vê surpresa na posição tomada pelo STJD

O advogado que repre-
senta o Rio Branco na Paraíba, 
Alexandre Cavalcanti, disse 
ontem que não ficou surpreso 
com a atitude do Superior 
Tribunal de Justiça Desportiva 
em pedir a punição do Treze, 
por ter se recusado a retirar a 
ação na Justiça Comum solici-
tando a sua inclusão na Série 
C do Campeonato Brasileiro, 
no lugar do Rio Branco. Na 
opinião dele, o Galo deverá 
mesmo ficar 2 anos afastado 
de competições estaduais, 

conforme solicitou o procura-
dor do STJD, Paulo Shimidt à 
Fifa, Conmebol e CBF.

Segundo Alexandre 
Cavalcanti, a decisão do Rio 
Branco em retirar da Justiça 
do Acre uma ação pedindo o 
cumprimento do acordo feito 
anteriormente com a CBF, foi 
em atendimento a um pedido 
feito pelo presidente da Con-
federação, José Maria Marín. 
“A CBF garantiu a validade do 
acordo que o Rio Branco fez 
com a entidade, em novembro 
do ano passado, que deu o 
direito ao clube de participar 
normalmente da Série C deste 

S eguindo a linha da maioria das  
 casas de apostas, o tetracampeão 

mundial Mazinho acredita que as se-
leções da Espanha e da Alemanha são 
as favoritas para conquistar a Eurocopa 
2012. Segundo o paraibano, as duas 
equipes são as que estão demonstran-
do um melhor futebol.

> mazinho

O time feminino de basquete  
Botafogo/Faculdade Maurício 

de Nassau ficou em segundo lugar na 
1ª Copa Interestadual Círculo Militar 
de Basquete, que foi realizada na 
cidade de Recife, em Pernambuco. 
As paraibanas foram derrotadas pelo 
Sport por 65 x 51 na final.

> Basquete

Desportiva Guarabira fecha o elenco para a Segunda Divisão
 Com a contratação de 

oito jogadores a Desporti-
va Guarabira praticamen-
te montou o elenco para 
o Campeonato Paraibano 
da Segunda Divisão/2012. 
Estão integrados ao grupo, 
Marcones (zagueiro/ex-Auto 
Esporte),  Dudu e Kanu 
(laterais direito/ex-Santa 
Cruz/RN), Gegê e Wagner 
(volantes/que estavam no 
futebol potiguar), Rafael 
(meia/ex-Paraíba de Caja-
zeiras), Rafael Guarabira e 
Bruno Olinda (atacantes/
ex-Auto Esporte e Paraíba 

de Cajazeiras).  
Os novos reforços se 

juntarão ao “pacote” de 
jogadores que vieram do 
Centro Sportivo Paraibano 
(CSP),  como Ferreira (go-
leiro), Moisés e Luiz Paulo 
(zagueiros), Pelado e Cario-
ca (laterais esquerdo), Peu 
(volante), Caique e Léo Lima 
(meias), Formiga e Claudinho 
(atacantes). Serão aproveita-
dos mais sete atletas da base, 
totalizando um grupo de 
25 jogadores para a estreia 
da equipe na competição, 
marcada para o dia 1º de 

julho, contra o Sport Club de 
Campina, no Estádio Sílvio 
Porto, no Brejo paraibano. 

Para observar o grupo 
o treinador guarabirense, 
Geraldo Cirino, realiza hoje, 
às 15h, um jogo treino, diante 
do selecionado de Pilões, no 
Estádio Sílvio Porto, no Brejo 
paraibano.  Ele pretende co-
meçar a definir o time para o 
desafio de chegar a divisão 
de Elite do futebol paraibano, 
em 2013. “Tenho uma base, 
mas pretendo observar em 
campo e começar a definir o 
time da estreia”, frisou. 

Já o presidente do clu-
be, Domingos Sávio, pre-
tende fazer um amistoso na 
próxima semana, após os 
festejos juninos, contra um 
adversário mais forte. Ele 
afirmou que a chegada de 
novos jogadores traz uma 
expectativa positiva em for-
mar um time capaz de brigar 
pelo acesso no Estadual de 
2013. “Pelo menos estamos 
com um grupo eclético e 
com boas perspectivas de 
entrar na briga para obter a 
vaga na disputa estadual do 
próximo ano”, avaliou. 

ano, conforme ficou decidido 
dentro de campo”.

Para o advogado, o direito 
do Treze é totalmente ruim e a 
diretoria do clube deveria ter 
feito como os outros fizeram 
na reunião de segunda-feira, 
quando retiraram as ações da 
Justiça Comum . “Acho que esta 
insistência só vai prejudicar o 
clube paraibano. Nós sabemos 
que o que o Treze tem até 
agora são liminares, servindo 
apenas para ganhar tempo, 
uma vez que se o mérito for 
julgado o Galo perde, já que 
não há uma quinta vaga para a 
Série C e o Treze não conseguiu 

a ascensão por critério técnico. 
Se o Rio Branco tivesse sido pu-
nido, a vaga seria de direito do 
primeiro clube rebaixado para a 
Série D, no caso o Urugaína de 
Tocantins”, afirmou.

Alexandre Cavalcanti es-
pera que a Justiça da Paraíba 
julgue o mérito da ação impe-
trada pelo Treze o mais rápido 
possível. “Espero que acabem 
os interesses políticos e julguem 
o mérito da ação para darmos 
um ponto final a esta confusão 
que só fez prejudicar o Treze e 
seus torcedores que ficarão sem 
poder ver o seu clube jogar em 
competições oficiais”, concluiu.

Para Aldeone, o Treze vem pedindo para ser punido pela Confederação Josivaldo Alves vê uma grande loucura a investida do time trezeano

João Camurça, da Acep, vê intransigência por parte dos dirigentes Para William, se os outros times desistiram é porque a situação não é boa

goleiro Ferreira é um dos reforços que veio do Centro Sportivo

FOTO:Ortilo Antonio/Divulgação

> ivo marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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PB terá 34 judocas no Brasileiro
O ginásio do Geo 

Sul esteve bastante 
movimentado no 

último sábado, 
quando a federação 

Paraibana de Judô 
definiu os 34 atletas 
que vão representar 

o estado no 
Campeonato Brasileiro 

que vai acontecer 
entre os dias 4 e 5 de 
agosto, na categoria 

Sub-13 (Manaus/
AM) e de 25 a 26 de 

do mesmo mês na 
categoria  Sub-23 

(Cuiabá MT)

>>>SeleTivA > Federação realizou as disputas do Paraibano Sub-13 e 23 no último sábado no Colégio Geo Sul

> Herbert Clemente
ESPECIAL PARA A UNIÃO

Pilotos paraibanos treinam para as
disputas do Brasileiro em Maringá

[BiCiCROSS]

Oevento reuniu aproxi- 
madamente 200 atletas 

e familiares, estes últimos 
limitados ao lado de fora do 
tatame, de onde torceram 
e apoiaram os competido-
res. Os judocas, por sua vez, 
duelaram por uma vaga na 
delegação do Estado que vai 
participar do Brasileiro no se-
gundo semestre. O torneio foi 
válido como a última seletiva 
dos lutadores para a competi-
ção nacional deste ano.

Correspondendo às ex-
pectativas do diretor técnico 
da Federação Paraibana de 
Judô (Fepaju), Alcidemar 
Júnior, todos os favoritos ao 
título do Estadual se sagraram 
campeões do Paraibano. No 
Sub-23, os campeões brasi-
leiros Eric Heyden e Valesca 
Silva garantiram um lugar na 
equipe que vai para Cuiabá-MT, 
em agosto.

Vitor Xavier,  Jansen 
Lima, Ítalo Andrade, Lan-
derson Silva, Kênio Camilo, 
Delan Monte, Edilson Júnior, 
Maria Almeida, Brenda Di-
niz, Rafaela Ferreira, Luma 
Pinheiro, Isabely Santos, Sa-
mara Cristina e Maria Valery 
completaram o time paraiba-
no nacategoria Sub-23.

Da mesma forma que 
entre os judocas mais velhos, 
também não houve surpre-
sas no Sub-13. Beatriz Vilar, 
Nikelli Ferreira, Jair Costa e 
Gustavo Ribeiro, todos cam-
peões da etapa regional do 
Brasileiro, foram campeões 
do torneio local e estão com a 
vaga garantida na delegação 
da Paraíba. 

Além deles, Alison Fer-
reira, Artur Medeiros, Éder 
Ferreira, Benjamin Gomes, 
Mirian Santos, Deyzielle 
Lima, Elizângela Honório, 
Lívia Lima e Rebeca Alcântara 
são os demais nomes a viajar 
para o Brasileiro Sub-13, que 
será disputado também no 
mês de agosto, na cidade de 
Manaus-AM.

“Desses 34 atletas que 
estão viajando para o Brasi-
leiro nas duas categorias, a 
Paraíba tem boas chances de 
medalhas. A gente espera, 
pelo menos, 10 medalhas na 
competição”, afirmou Alcide-
mar Júnior, confiante no nível 
técnico dos atletas paraibanos.

o bicicross paraibano é hoje 
um dos melhores do país”, 
afirmou. A próxima etapa 
da competição regional está 
programada para os dias 22 
e 23 de setembro, em Natal.

Entre os pilotos, o mais 
feliz deles é Antônio Carlos 
Júnior que desafiou os melho-
res profissionais do Nordeste 
e foi o campeão da categoria 
Elite. “Estou muito feliz, por-
que no Brasileiro disputado 
aqui em João Pessoa, em abril, 
eu estava com uma contusão 
séria e não pude dar o máxi-
mo para ganhar, e terminei 
em quinto lugar. Desta vez, 
a coisa foi outra, pude dar o 
máximo de mim e vencer em 
minha terra”, declarou.

Outro atleta que foi des-
taque na competição do úl-
timo fim de semana foi o 
experiente Ubirajara de Jesus. 
Ele teve um desempenho 
espetacular na categoria Elite 
Cruise, vencendo a prova fi-

Depois do sucesso na 
Copa Nordeste Brasil de Bi-
cicross, os pilotos paraibanos 
voltam aos treinos no próximo 
final de semana se preparando 
para uma etapa do Campeonato 
Brasileiro, que será disputada 
nos dias 14 e 15 de julho, em Ja-
raguá do Sul, Santa Catarina. A 
próxima prova a ser realizada 
na pista de Mangabeira será no 
dia 5 de agosto, a Copa Cidade 
de João Pessoa, em homena-
gem ao aniversário da cidade.

A primeira etapa da Copa 
Nordeste Brasil serviu para 
mostrar que o bicicross parai-
bano está em plena ascensão. 
O presidente da Federação 
Paraibana, Ivan Rui, ainda 
comemora o resultado po-
sitivo dos atletas do Estado 
na competição. “vencemos 
a maioria das 18 categorias 
disputadas, mostrando que 

vOleiBOl

Seleção feminina estreia na
Olimpíada contra a Turquia

A Federação Internacio-
nal de Vôlei (FIVB) divulgou 
ontem a tabela completa 
da primeira fase dos tor-
neios masculino e feminino 
da modalidade nos Jogos 
Olímpicos de Londres. Na 
semana passada, a entidade 
havia confirmado os grupos 
da competição, mas agora o 
Brasil conheceu a rota que 
irá traçar na Olimpíada e 
soube que terá rivais con-
siderados mais fracos em 
suas estreias. A Seleção Fe-
minina, atual campeã olím-
pica, iniciará sua campanha 
contra a Turquia, em 28 de 
julho. E, no dia seguinte, o 
time comandado por Ber-
nardinho começará a busca 
pelo terceiro ouro da histó-
ria do país entre os homens 
contra a Tunísia.

A equipe dirigida por José 
Roberto Guimarães está no 
Grupo B do torneio feminino 
de vôlei dos Jogos Olímpicos 
e terá pela frente já no seu 
segundo desafio na capital 
inglesa a forte seleção dos Es-
tados Unidos, em 30 de julho. 
Na sequência, o time nacional 
medirá forças contra Coreia do 
Sul, no dia 1.º de agosto, antes 
de encarar a China no dia 3 e 
fechar a sua participação na 
primeira fase contra a Sérvia, 
em 5 de agosto.

A Seleção Brasileira Mas-
culina, assim como a Femini-

na, terá o seu primeiro grande 
duelo nesta Olimpíada na 
segunda rodada da primeira 
fase, na qual jogará contra 
a Rússia no dia 31 de julho. 
O time de Bernardinho, por 
sinal, caiu no “grupo da mor-
te” da competição, o B, pois 
logo em seguida enfrentará 
os Estados Unidos, atuais 
campeões olímpicos, em 2 
de agosto, antes de ter pela 
frente a também forte Sérvia 
no dia 4, e encerrar a fase 
inicial contra a Alemanha, dois 
dias depois.

O torneio de vôlei mas-
culino e feminino dos Jogos 
de Londres têm o mesmo 
regulamento, segundo o 
qual as quatro seleções mais 
bem colocadas de cada cha-
ve se classificarão para as 
quartas de final. A decisão 
da medalha de ouro entre 
as mulheres será em 11 de 
agosto, enquanto a grande 
final da competição entre 
os homens acontecerá no 
dia seguinte.

Curiosamente, o Brasil 
fará o último jogo dos dois 
primeiros dias de disputa do 
vôlei em Londres. As brasilei-
ras irão encarar a Turquia em 
duelo previsto para começar 
às 18h (de Brasília) de 28 
de julho, enquanto o time 
masculino estreará contra os 
tunisianos no mesmo horário 
do dia seguinte.

em londres, a seleção vai defender o título conquistado em 2008

nal, sem dar nenhuma chance 
de reação aos adversários. 
“Eu estou preparado para 
enfrentar qualquer piloto do 
país e se pudesse participar 
de todas as etapas do Cam-
peonato Brasileiro iria brigar 
pelo título nacional”, disse.

A preocupação de Ubi-
rajara é pertinente. Até o 
momento, tanto ele como An-
tônio Carlos ainda não têm as 
participações confirmadas na 
próxima etapa do Brasileiro. 
“Infelizmente, apenas Joelson 
Araújo, da categoria 17 a 25, 
anos está confirmado. Os ou-
tros, apesar do talento, estão 
sem apoio para custear as 
despesas com deslocamento 
e hospedagem”, informou o 
presidente da FPB.

A segunda etapa da Copa 
Nordeste Brasil de Bicicross 
será disputada em Natal, no 
mês de setembro, em data 
ainda a ser confirmada pela 
federação local. 

fOTO: Ortilo Antônio 

Depois da Copa do Nordeste, disputada em Mangabeira no domingo passado, pilotos já pensam no Brasileiro 

[>>>] 

[>>>] 

Disputas 
NACiONAiS vão 

acontecer no mês 
de agosto nas duas 

categorias.

> ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

As disputas no tatame do Colégio Geo Sul reuniu mais de 200 atletas nas categorias Sub-13 e Sub-23 e contou com o apoio de familiares dos atletas, além de técnicos e professores
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Ibson reconhece má fase do Mengo
O futebol ruim que o Flamengo 

mostrou neste início de Campeonato 
Brasileiro ofuscou, em parte, as duas 

vitórias seguidas, sobre Coritiba e Santos. 
A tranquilidade para trabalhar ainda não 
chegou, apesar dos bons resultados, e os 

torcedores começam a dar sinais de que as 
atuações medíocres não serão mais aceitas. 

>>>preSSão > Meia garante que está jogando no sacrifício, totalmente fora de sua posição a pedido de Joel

FOTO: Vipcomm

Renato e Magal foram os  
primeiros alvos da enfu-

recida torcida rubro-negra, 
que viu o time ter dificulda-
des para vencer os reservas 
do Peixe.

Embora esteja invicto na 
competição – três empates e 
duas vitórias –, o Flamengo 
ainda não teve uma atuação 
convincente sequer. As carên-
cias do elenco fazem a direto-
ria se movimentar na busca 
por reforços para a zaga, 
lateral esquerda e meio de 
campo, mas, por enquanto, a 
única certeza fica por conta da 
chegada do volante Cáceres.

Uma das esperanças da 
torcida rubro-negra junto 
com Vagner Love, Ibson 
sofreu o pênalti que deu a 
vitória sobre o Santos, mas 
ainda não conseguiu ter uma 
grande exibição no retorno ao 
clube. O camisa 7 falou sobre 
o recomeço no Flamengo e do 
momento pelo qual a equipe 
passa.

“Acho que a torcida não 
vaiou o time. Vaiou alguns 
jogadores. Mas é normal, 
acontece. O Flamengo é gran-
de e a torcida quer ver sempre 
a equipe atuando bem. Acho 
que o nosso time não jogou 
mal, fez uma boa partida. Foi 
uma partida complicada. O 
Santos veio muito atrás, mas 
como o veio com a equipe 
reserva, criou-se uma expec-
tativa” alegou.

eSTreIA NA LUSA

Dida será a grande atração
de sábado contra São paulo

O técnico da Portuguesa, 
Geninho, confirmou a estreia 
do goleiro Dida, pentacam-
peão mundial pela Seleção 
Brasileira, em 2002, para o 
clássico contra o São Paulo, 
no próximo sábado, no Ca-
nindé, pela sexta rodada do 
Campeonato Brasileiro. “Com 
ele em campo, a nossa equipe 
será um time mais forte e 
com experiência”, afirmou o 
treinador.

“O meu sonho era jogar 
na Inglaterra. Como não con-
segui, resolvi parar. Mas me 
sinto bem e estou confiante 
em jogar num nível competi-
tivo”, explicou Dida, que passa 

a ser a esperança de Geninho 
para que o time ganhe moral 
para, pelo menos, evitar a 
zona de rebaixamento no 
Brasileirão.

Apresentado no último 
dia 25, o goleiro fez um tra-
balho físico especial, já que 
estava parado há dois anos. 
Após quase um mês de treinos 
intensivos, Dida assume a vaga 
de Glédson, que era o titular 
desde a saída de Wéverton, 
hoje no Atlético-PR.

Aos 38 anos, o ex-goleiro 
de Corinthians e Cruzeiro não 
joga oficialmente há quase 
dois anos, quando deixou o 
Milan, da Itália. Com a especu-

Sedenta por título num 
ano em que acumula decep-
ções, a torcida rubro-negra 
aguarda por respostas de 
jogadores, treinador e direto-
ria, dentro e fora de campo. 
Pelo que foi visto até então 
no Brasileiro, o time caminha 
para mais insucessos.

SACrIfíCIo - Ibson não 
esconde de ninguém que está 
jogando fora de sua posição 
na formação armada pelo 
técnico Joel Santana. Sem 
reclamar, o camisa 7 diz que 
está disposto a ajudar o time 
em qualquer posição.

“Apesar de não ser a mi-
nha característica, estou ten-
tando ajudar da melhor forma 
possível. Ibson reconhece que 
a chegada de um armador 
para dividir a criação das jo-
gadas ajudaria o Flamengo a 
ter melhores atuações.

”Seria bom ter um cara 
que possa nos ajudar na arma-
ção com essa característica de 
camisa 10, como o Bottinelli, 
que entrou no jogo e pôde me 
dar o passe. Acabei sofrendo 
o pênalti que nos deu a vi-
tória. Se vier, vai nos ajudar 
bastante”,concluiu.

Além de Bottinelli, o téc-
nico Joel Santana tem como 
opções os jovens Mattheus, 
Adryan e Thomás. O primeiro 
chegou a jogar alguns minu-
tos. A diretoria reconhece que 
está à procura de opções.

Pep Guardiola deve assinar com 
o Bayern de Munique em 2013

[vALorIzAdo]

O ex-treinador do Barce-
lona Pep Guardiola pode assi-
nar com o Bayern de Munique 
em 2013, informou ontem  o 
popular diário alemão Bild.

O jornal aponta que o téc-
nico espanhol “mostrou sua 
disposição” inicial para treinar 
a equipe alemã depois que o di-
retor esportivo do clube, Chris-
tian Nerlinger, se reuniu com o 
irmão e assessor do ex-treinador 
do Barça, Pep Guardiola.

Esse encontro aconteceu 
em Madri, após a vitória do 
Barcelona sobre o Athletic 
Bilbao na Copa do Rei, jogo a 
que Nerlinger assistiu, entre 
outras questões, para obser-
var Javi Martínez, defensor 
da equipe basca.

O Bild acrescenta que, se 
aceitar a proposta do Bayern, 
Guardiola rejeitaria a oferta 
apresentada pelo Chelsea, 

avaliada em 13 milhões de 
euros por temporada.

Se o negócio for confir-
mado, o ex-treinador do Bar-
celona substituiria na equipe 
alemã Jupp Heynckes, cujo 
contrato se encerra em 2013.

Responsável pela re-
estruturação do futebol do 
Barcelona e pelos 14 títulos 
conquistados nas últimas 
temporadas, o técnico Pep 
Guardiola ainda deixa sau-
dades no elenco catalão. O 
projeto montado ao longo 
da gestão mudou o clube 
para um dos mais temidos 
do mundo, além de explorar 
o potencial de jogadores ao 
máximo - como foi o caso do 
lateral brasileiro Daniel Alves. 

Titular absoluto pelo lado 
direito da defesa do Barcelona, 
Daniel Alves evidenciou na 
última segunda -feira o res-

peito que nutre por Guardiola. 
Ele lembrou o modo como o 
treinador trabalhava a forma-
ção profissional e pessoal dos 
comandados, impedindo a for-
mação de qualquer intriga ou 
até vaidade entre os aclamados 
atletas catalães. 

“O Guardiola era nosso 
jogador mais importante. Ele se 
completava, parecia que tinha 
dois Guardiolas em um só. O 
mais importante foi o resultado 
para ele e  é de se valorizar o 
modo como ele treinou joga-
dores em nível mundial, espe-
taculares. Na primeira reunião, 
ele perguntou se alguém se 
incomodaria se um atleta saísse 
mais na capa do jornal do que 
outro. E nós dissemos que não, 
que o daríamos o melhor pelo 
time”, destacou o lateral, em 
entrevista ao programa ‘Bem, 
Amigos’, do canal SporTV. 

O goleiro Dida, na Copa do Mundo de 2006, quando o francês Henry fez o gol e eliminou o Brasil

lação de uma provável aposen-
tadoria, o goleiro esteve em 
São Paulo no último mês para 
participar de um Mundialito 
de futebol de areia pelo clube 
italiano e aceitou o desafio de 
voltar ao futebol de campo.

oUTrA voLTA - Outro 
reforço para a Lusa é a volta 
do lateral esquerdo Marcelo 
Cordeiro, que treinou na úl-
tima segunda-feira, após 90 
dias afastado por lesão na 
coluna. Com as novidades, a 
Portuguesa espera se afastar 
das últimas posições, já que 
hoje ocupa a 16ª posição, com 
apenas quatro pontos.

o meia Ibson sofreu pênalti, bastante discutido, que gerou o gol da vitória do flamengo sobre o Santos no domingo passado no estádio engenhão

Pep Guardiola 
fez grande suces-
so na equipe do 
Barça

FOTO: Divulgação

FOTO: Divulgação



Finalista será conhecido hoje
>>> LIBERTADORES > Corinthians enfrenta o Santos no Pacaembu em jogo que apontará o primeiro finalista
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O confronto acontece essa  
noite às 21h50 no Paca-

embu, e quem vencer, avança 
para a tão almejada final da 
Taça Libertadores da América. 
No primeiro jogo da semifinal, 
na Vila Belmiro, o favorito 
para a partida, Santos, não fez 
uma boa exibição e foi derrota-
do pelo aplicado taticamente, 
Corinthians, por 1 a 0, com um 
belo gol do atacante do Timão, 
Emerson.

Jogando em São Paulo, 
o time do litoral paulista terá 
a difícil missão de furar a 
defensiva corintiana e buscar 
a classificação. Para avançar à 
final, o Peixe tem que derrotar 
o Timão por mais de um gol 
de diferença. O 1 a 0 leva a 
decisão para os pênaltis, en-
quanto qualquer outra vitória 
por um gol de diferença clas-
sifica o time de Neymar para a 
decisão da Libertadores, pelo 
critério de gols fora de casa.

Apesar das adversidades, 
o capitão Edu Dracena, que foi 
o último a levantar a taça da 
competição, lembra que o Pei-
xe já passou por situações mais 
difíceis nas últimas tempora-
das. Ele acredita que o time 
tem força para virar o jogo. 
Inclusive já demonstrou isso 
nos últimos anos. O defensor 

Corinthians e Santos fazem, logo mais, 
uma decisão que promete deixar a 

emoção das duas torcidas à flor da pele. 

toque de Bola...
Marcos Lima

Nossos nomes em Olimpíadas 
Não é de hoje que a 

Paraíba sempre esteve 
presente em Olimpíadas. 
Ao longo dos anos, nossos 
atletas deram uma de-
monstração para o mundo 
de que, apesar dos escas-
sos recursos, aqui também 
se merece respeito. Ao 
longo de todos esses anos, 
de forma direta ou indi-
reta, a Paraíba sempre foi 
lembrada no pódio. De fato 
e de direito temos apenas 
José Marco da Nóbrega (Zé 
Marco), nosso atual secre-

marcosauniao@gmail.com

A Seleção Feminina está na Granja Comary desde o dia 
4 de junho, em preparação para as Olimpíadas de Londres 
2012. Esta é a penúltima etapa de treinamento, que acontece 
até dia 29. Ontem, antes do treino físico comandado pelo téc-
nico Jorge Barcellos, as jogadoras passaram por uma avalia-
ção cardiológica. Além dos treinos físicos que se submeteram 
sábado e domingo, as jogadoras receberam a ginecologista 
Tathiane Parmigiano. Tathiane deu uma palestra para as 
atletas e depois atendeu cada uma individualmente. Hoje, 
às 9h, a seleção enfrenta seu segundo adversário nesta fase 
de preparação, o time sub-15 masculino do Fluminense. O 
primeiro jogo-treino, contra a equipe sub-15 masculina do 
Audax, terminou empatado em 0 a 0.

Depois de vencer o jogo de ida, elenco corintiano só pensa numa boa apresentação e na conquista da vaga

Seleção Olímpica vai 
ser divulgada dia 6

Rasteiras

fPf e auto não se 
acertam no Procon

Nada foi decidido em 
reunião realizada ontem no 
Procon-JP, em relação ao pe-
dido do presidente do Auto 
Esporte Clube, Watteau Ro-
drigues, que busca uma vaga 
para o clube na Copa Paraíba. 
Foi buscada uma conciliação, 
o que não aconteceu. Não foi 
marcado um outro encontro e 
a possibilidade do Auto Espor-
te entrar na Justiça Comum 
existe. Na última sexta-feira,  
na sede da Federação Parai-
bana de Futebol foi definido 
os clubes participantes da 
Copa Paraíba, e o Auto Es-
porte ficou fora por causa de 
dívidas com a entidade.

Conselheiros a favor 
das ações do Galo

O caminho da batalha 
jurídica entre Treze/PB e CBF 
parece sem volta. Assim como 
o Brasil de Pelotas/RS, o clube 
assegura que vai até o seu limi-
te para conquistar na Justiça 
Comum uma vaga na Série C 
do Campeonato Brasileiro. A 
seu favor, diferente do que 
ocorre com o time gaúcho, 
existe uma liminar em vigor 
que o coloca na competição. 
A decisão de não voltar atrás 
foi referendada em reunião 
do Conselho Deliberativo do 
Treze/PB.

Em reunião realizada na 
noite da última segunda-feira, 
os 18 membros presentes (de 
um total de 20) aprovaram 
por unanimidade a manu-
tenção das ações. O clube 
pleiteia a vaga do Rio Branco 
na Série C, que após ser puni-
do no STJD, acabou firmando 
acordo com o tribunal e a CBF, 
e não foi eliminado da com-
petição, mesmo após perder 
pontos em julgamento.

O técnico da Selelção Bra-
sileira, Mano Menezes divul-
gará sua convocação olímpica 
em 6 de julho, mas terá até o 
dia 9 para fazer mudanças, 
se necessário. Ele prometeu 
tomar todo cuidado com isso, 
até porque essa competição 
é o grande objetivo da Se-
leção Brasileira, que nunca 
conquistou o ouro olímpico. 
Questionado se essa pressão 
pode fazer com que ele saia do 
cargo futuramente, em caso 
de fracasso, Mano despistou.

A principal questão para a 
Seleção Brasileira atualmente é 
a convocação de três jogadores 
acima de 23 anos que poderão 
disputar a Olimpíada. Thiago 
Silva, zagueiro do Milan, já está 
com vaga assegurada.

[NO COutO Pereira]

Coritiba e São Paulo fazem semifinal 
histórica para decidir Copa do Brasil

O São Paulo está muito 
próximo de chegar a uma final 
de competição. A equipe do 
técnico Emerson Leão precisa 
apenas de um empate contra 
o Coritiba, hoje, às 21h50, no 
Couto Pereira, para chegar 
à decisão da Copa do Brasil. 
O time do Morumbi pode se 
classificar até com uma derrota 
por um gol de diferença, desde 
que também faça gol. O Coxa, 
porém, joga em casa com apoio 
maciço de sua torcida. Para 
avançar, o Coritiba precisa ven-
cer por dois gols de diferença. 
O 1 a 0 leva a decisão para as 
penalidades.

Os são-paulinos esperam 
um jogo duro e vão para a “ba-
talha” com um time cascudo.

“Vamos lá para Curitiba 
para uma guerra. Se não tomar-
mos gol, sairemos com a clas-
sificação. Temos de jogar feio. 
Não tem essa de preciosismo. 
Se apertar, complicar ali atrás, 
temos de afastar a bola de qual-
quer maneira”, disse o zagueiro 
Edson Silva, que substituirá 
Paulo Miranda, suspenso.

Já o técnico do time parana-
ense, Marcelo Oliveira, tem dois 
problemas para escalar a equipe 

EuRO 2012

Inglaterra vence e elimina 
a ucrânia na Eurocopa

O último dia Eurocopa foi 
definido no final da tarde de 
ontem com duas partidas. A 
Ucrânia, anfitriã, ficou de fora 
e se juntou a Polônia, que tam-
bém recebe o torneio e ficou 
de fora das semifinais. A Ingla-
terra não contou com Wayne 
Rooney nos dois primeiros 
compromissos na Eurocopa, 
mas, na Donbass Arena, em 
Donetsk, com o “Shrek” de 
volta à equipe, o English Team 
venceu a Ucrânia por 1 a 0, 
justamente com um gol do ata-
cante do Manchester United. 

O resultado do jogo clas-
sificou os ingleses na primeira 
colocação do Grupo D do tor-
neio, com sete pontos. Agora 
a equipe inglesa pega nas quar-
tas de final, a Itália, no próximo 
domingo, em Kiev.

Na outra partida do grupo, 
a Suécia se despediu vencendo 
a França que mesmo com a der-
rota avançou fase. A França até 
garantiu a vaga nas quartas de 
final da Eurocopa com a derrota 
para a Suécia por 2 a 0. Só que o 
resultado deixou cicatrizes. 

Primeiro porque os Bleus 
deixaram escapar a primeira 

 

lembra as viradas na Copa do 
Brasil de 2010, quando passou 
por Atlético-MG, nas quartas 
de final, e Grêmio, nas semifi-
nais, depois de perder na ida. 

“Tem grupo que enca-
ra situações como essa com 
preocupação. O nosso encara 
com mais vontade ainda de 
fazer história. É esse o nosso 
sentimento. Vamos jogar o 
nosso verdadeiro futebol. Nos-
sa alma vai estar em campo”, 
garantiu o defensor. O Santos 
vai completo para a partida de 
hoje. O meia Ganso foi poupa-
do no último treinamento, mas 
tem presença garantida.

Perto da classificação, o 
Corinthians terá de sustentar 
a pressão santista no duelo 
dessa noite. Mas não é bem 
assim que o comandante Tite 
pensa em botar seu time em 
campo hoje. A vitória por 1 a 
0 sobre o Santos, na Vila Bel-
miro, colocou o Corinthians a 
um empate da inédita decisão 
da Taça Libertadores, mas o 
treinador quer o time jogando 
pra cima.

“Não dá para adminis-
trar o jogo com a qualidade 
que o Santos tem. Precisamos 
ser agressivos com a bola e 
fazer uma marcação forte. 
Temos de ir para dentro, pro-

curar o gol. Nos dez minutos 
finais você pode mudar a 
estratégia e administrar. Ou 
dependendo das circunstân-
cias, como no primeiro jogo, 

que ficamos com dez jogado-
res”, afirmou.

Além de Emerson, que foi 
expulso na Vila Belmiro, Tite 
pode ter um problema de úl-

tima hora. Na última atividade 
antes de enfrentar o Santos 
essa noite, o zagueiro Chicão 
torceu o tornozelo e é dúvida 
para a partida decisiva.

que vai em busca da vaga na fi-
nal, logo mais. O meia Robinho 
e o lateral esquerdo Eltinho es-
tão entregues ao Departamento 
Médico. Por outro lado, Rafi-
nha, que não jogou o primeiro 
confronto no Morumbi, volta a 
ficar à disposição da comissão 
técnica e deve ir para a campo 
essa noite.

Quem se classificar hoje, 
vai enfrentar na grande final 
da Copa do Brasil Palmeiras 
ou Grêmio. Os dois times 
se enfrentam amanhã. Na 
semana passada, no estádio 
Olímpico, no Rio Grande do 
Sul, o Palmeiras derrotou o 
Grêmio por 2 a 0 e ficou mais 
perto da vaga.

tário Estadual de Esporte, 
único paraibano nato a 
conquistar uma medalha 
olimpíca. Foi de prata, no 
Vôlei de Praia, nas Olimpí-
adas de Sidney, em 2000, 
quando formava dupla com 
o baiano Ricardo. 

Voltando um pouco 
no tempo, em 1984, tive-
mos João Batista Eugênio, 
considerado o homem mais 
veloz do mundo em curva. 
Ele perdeu a final nos 200 
metros rasos, porém, foi 
uma das principais atra-

ções. De lá para cá tivemos 
Edinanci Silva, no judô, 
que participou de quatro 
Olimpíadas. Não chegou a 
conquistar nenhuma me-
dalha olimpíca. Sua melhor 
colocação foi o quinto lugar 
em Pequim, 2008. Além 
de Pequim, ela esteve nos 
Jogos Olimpicos de Atlan-
ta, 1996; Sydney, 2000, e 
Atenas, 2004, tornando-
-se a primeira brasileira a 
disputar quatro edições. 
Ainda nesta lista de heróis 
paraibanos em Olimpía-

das temos  Kaio Márcio de 
Almeida (natação), que vai 
para a sua segunda Olim-
píada. Esteve em Pequim 
(2008). Neste mesmo ano 
tivemos Jailma Sales. Em 
Pequim, como estrean-
te, ela ficou na reserva. 
Tivemos ainda Aline Pará 
(Handebol), 2004 e 2008 
e Laryssa Lélis (Pentatlo 
Moderno), esta, também, 
na condição de reserva. 
Para 2012, em Londres, a 
Paraíba novamente está 
em alta no quesito atletas 
em Olimpíadas. Além de 
Kaio Márcio, na natação, já 
está confirmada também a 
paraibana Andressa Oliveira 
de Morais, lançamento de 
disco e, provavelmente, o 
jogador Hulk, que deve ser 
anunciado por Mano Mene-
zes. É..., a Paraíba tem e faz 
história. 

colocação do Grupo D e vão 
ter que encarar nas quartas a 
Espanha, duelo que o treina-
dor Laurent Blanc gostaria de 
evitar. Segundo porque os fran-
ceses, que não perdiam desde  
setembro de 2010, em duelo 
contra a Bielorrússia, deixaram 
cair uma invencibilidade de 23 
jogos. A partida contra a Fúria 
será no próximo sábado, em 
Donetsk. Amanhã começa as 
quartas de final com República 
Tcheca e Portugal às 15h45 em 
Varsóvia, na Polônia.

fOtOS: ViPCOMM

O São Paulo pode ficar com a vaga na final mesmo perdendo jogo

fOtO: Divulgação

Rooney marcou o único gol
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Coletânea de microcontos de Janailson Macedo será lançada 
no Centro de Cultura e arte da uePB em Campina - Página 18

A Dança dos Dragões, quinto título de As Crônicas de Gelo e Fogo, 
de George R. R. Martin, chega às livrarias brasileiras - Página 19

Dubu no País das Maravilhas, espetáculo da Companhia Ar-
gonautas, será enceanda hoje no Santa Roza - Página 20
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Nesta edição

Uma grande instalação, objetos e pin- 
turas compõem a exposição Tempo  
para o Destino, que a artista plástica  

paraibana Marlene Almeida abre hoje, às 20h, 
na Galeria de Arte da Usina Cultural Energisa, 
localizada no bairro da Torre, em João Pessoa, 
como convidada do Prêmio Energisa de Artes 
Visuais. Criadas durante este primeiro semes-
tre de 2012 especificamente para o evento, as 
obras poderão ser vistas pelo público até o dia 
8 de julho.

Em entrevista para o jornal A União, 
Marlene Almeida disse que a individual que 
realizará na Energisa é um “aprofundamento” 
da utilização do tempo - “que remete à efeme-
ridade” - como o tema para a criação das obras, 
o qual tem permeado sua trajetória artística a 
partir dos anos 90. “O título da mostra peguei 
emprestado do aviso nos aviões (“time to des-
tination”), que aparece quando se está prestes a 
chegar a um destino. No caso da exposição, não 
sabemos o tempo nem o destino. Que destino? 
O seu? O meu? O de todos? O do planeta? E, 
se não sabemos qual é o destino, como contar 
os dias, marcar os minutos, os segundos?”, 
questionou ela.

Tempo para o Destino - que, a propósito, 
Marlene Almeida levará para expor no Mube, 
em São Paulo, em janeiro de 2013 - tem uma 
instalação grande, composta por 170 objetos 
pendurados no teto, iluminados com o objeti-
vo de criar sombras, no intuito de, conforme 
revelou a artista, causar efeito na percepção do 
público. “Remete às varas de sombra, o método 
mais ancestral de medir o tempo”, comentou 
a artista, acrescentando que “os objetos são 
tubos de tecido de algodão cru, preenchidos 
com areia, como se fossem ampulhetas”.

Na individual ainda estão incluídas pin-
turas, todas na técnica têmpera sobre tela, que 
retratam restos vegetais, retorcidos, fragmen-
tos da natureza, em tons escuros sobre fundos 
brancos. Duas dessas obras são grandes, cada 
qual medindo 200 x 260 cm. Há, ainda, três 
trípticos de 140 x 210 cm, além de um díptico 
e um conjunto de telas de pequenos formatos, 
de dimensões variadas.

“Como caminhar ao contrário, pisando 
nas mesmas marcas, se o retorno é impraticá-
vel e os rastros se apagaram? Como enganar 
o tempo, este inimigo invisível, e sair como 
louca, ocultando-me do mesmo e virando 
tudo ao avesso, como um rio que estanca ante 
o desaguadouro natural, rejeita o mar e lança-
-se, não mais como um filete manso, mas como 
uma torrente caudalosa e voraz, em busca da 
sua nascente? Afinal não é esse nosso desejo 
mais intenso? Revolver a vida ou pelo menos, 
parar ante o inevitável destino?”, comentou 
Marlene Almeida, externando, aos 70 anos de 
idade, suas reflexões em torno da condição e da 
fragilidade humanas. “A impermanência, ou 
a fragilidade, é uma das maiores angústias do 
ser humano. Tendo desenvolvido a capacidade 
de pensar, o homem racional é condenado a 
entender-se passageiro. Impossível mudar a 
realidade. Difícil caminhar sobre o aguçado 
fio da navalha”, reiterou a artista.

Marlene Almeida confessou não ter sido 
surpresa o convite para participar do Prêmio 
Energisa de Artes Visuais, promoção da Fun-
dação Ormeo Junqueira Botelho, patrocinado 
pela Energisa Paraíba e realizado pela Lei Rou-
anet de Incentivo à Cultura do Ministério da 
Cultura. Ela disse que a iniciativa “é muito boa, 
porque o espaço é excelente e o melhor em João 
Pessoa, por ser bem projetado para se montar 
uma exposição”. Ela acrescentou que o evento 
“é muito importante, pois o espaço serve para 
a divulgação da arte contemporânea”.

Marlene Almeida realizou sua primeira 

O tempo como inspiração
Mostra da artista plástica 

paraibana integra o Prêmio 
energisa de artes visuais 
traz pinturas retratando 
fragmentos da natureza 
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A UNIÃO 

Marlene Almeida aprofunda a questão do efêmero na exposição individual que será aberta hoje
> Guilherme Cabral

guipb_jornalista@hotmail.com

Marlene almeida 
pegou ‘emprestado’ 
de um avião o nome 
da mostra

Foto: antônio augusto

# SERVIÇO

> Evento: Prêmio Energisa de Artes Visuais.
> Exposição: Tempo para o Destino
> Artista convidada: Marlene almeida.
> Abertura: Hoje, às 20h
> local: Galeria de arte da usina Cultural 
energisa
> endereço: Av. Juarez Távora, 243, Torre, em 
João Pessoa
> Período: Até 8 de julho, de terça a domingo, 
de 14h às 20h
> entrada: Gratuita

individual em 1979, na Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba, em João Pessoa. Em 1990, ela 
montou a mostra Passatempo, com objetos efê-
meros, que lembravam ampulhetas modificadas, 
apresentada inclusive em Berlim, na Alemanha. 
A partir daquela época, o tempo serviu como 
tema recorrente nas exposições que ela realizou.

Inaugurado em setembro de 2011, com a 

mostra Divortium Aquarum, do paraibano José 
Rufino, o prêmio realizou, desde então, duas 
mostras coletivas e uma individual com artis-
tas brasileiros, contemplando a produção dos 
artistas Laércio Redondo (PR), Braz Marinho 
(PB), Amanda Mei (SP), Chico Dantas (PB), 
AoLeo (RJ), Júlio Leite (PB) e, recentemente, o 
mineiro Márcio Sampaio. 
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A DELICADEZA DO AMOR (La Dé-
licatesse, França, 2011). Gênero: 
Romance. Duração: 109 min. Classi-
ficação: 10 anos. Direção: David Fo-
enkinos e Stéphane Foenkinos, com 
Audrey Tautou, François Damiens e 
Bruno Todeschini. Nathalie é jovem 
bonita, tem um casamento perfeito 
e leva uma vida tranquila. Contudo, 
quando seu marido falece, após um 
acidente, seu mundo vira de cabeça 
para baixo e ela decide focar no 
trabalho. Até o dia em que ela beija 
Markus, seu colega de trabalho. Os 
dois acabam embarcando numa 
jornada emocional não programada. 
CinEspaço 1: 14h, 16h, 20h e 22h.

PROVA DE ARTISTA (Brasil, 2011). 
Gênero: Documentário. Duração: 
84 min. Classificação: Livre. Direção: 
José Joffily. O filme mostra o dia a 
dia de cinco jovens músicos em suas 
audições, estudos e ensaios para 
orquestras de Belo Horizonte, Rio 
de Janeiro e São Paulo, incluindo os 
conflitos, a paixão e a disciplina que 
precisam ter para seguir a vocação 
artística. CinEspaço 1, 3D: 18h.

MADAGASCAR 3 - OS PROCU-
RADOS (Madagascar 3: Europe’s 
Most Wanted, EUA, 2012). Gênero: 
Animação. Duração: 93 min. Clas-
sificação: Livre. Dublado. Direção: 
Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad 
Vernon, com Ben Stiller, Chris Rock 
e David Schwimmer. Os amigos Alex, 
Marty, Melman, Gloria, rei Julien e 

                                                                                             EM CARTAZ

# Roteiro de Cinema

SERVIÇO
 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) [3246-
3188]  Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449]  Teatro Severino Cabral 
[3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa do Cantador  [3337-4646]

SE LIGUE!  Mudanças de última hora na programação são de responsibilidade exclusiva dos exibidores. 

# Preços

BOx Cinema Manaíra - Segunda-feira: R$ 11 e R$ 5,50. Quarta-feira: R$ 11 e R$ 5,50. Terça e quinta-
-feira: R$ 13 e R$ 6,50. Sexta, sábado, domingo e feriados: R$ 18 e R$ 9. Salas 3D - Segunda, terça e 
quinta-feira: R$ 22 e R$ 11.  Quarta-feira: R$ 18 e R$ 9. Sexta, sábado, domingo e feriados: R$ 24 e R$ 
12. Informações: 3268-5454/2106-6311.
MULTIPLEx Tambiá - Segunda e quarta-feiras: R$ 9 e R$ 4,50. Terça e quinta-feira: R$ 11 e R$ 5,50. Sexta, 
sábado, domingo e feriados: R$ 14 e R$ 7. Sala 3D - Segunda e quarta-feira: R$ 17 e R$ 8,50. Terça e 
quinta-feira: R$ 15 e R$ 7,50. Sexta, sábado, domingo e feriados: R$ 20 e R$ 10. Informações: 3214-4020.
CInESPAÇO Mag Shopping - Sexta-feira a domingo e feriados: R$ 17 e R$ 8,50. Segunda, terça e quarta 
(exceto feriados): R$ 12 e R$ 6. 5ª Cinematográfica (exceto feriados): R$ 7 (preço único). Sala 3D - Sexta 
a domingo e feriados: R$ 24 e R$ 12. Segunda, terça e quarta (exceto feriados): R$ 20 e R$ 10. 5ª Cine-
matográfica (exceto feriados): R$ 10 (preço único). Informações: 3048-1140.

os pinguins deixam o continente afri-
cano rumo à Europa. Eles vão parar 
em Mônaco, onde passam a ser per-
seguidos por uma obcecada agente 
de controle animal. Em plena fuga, o 
grupo encontra abrigo em um circo 
em crise. Logo eles passam a ajudá-lo, 
iniciando um processo de revitalização 
que poderá levá-los a uma turnê nos 
Estados Unidos e, consequentemente, 
de volta para casa. CinEspaço 3, 3D: 
13h50, 15h30 e 17h20. CinEspaço 4: 
14h30, 16h30, 18h30, 20h20 e 22h. 
Tambiá 2: 14h10, 16h10, 18h10 e 
20h10. Tambiá 6: 14h30 e 16h30.

PROMETHEUS (Prometheus, EUA, 
2012, 3D). Gênero: ação, drama, ter-
ror e ficção científica. Duração: 124 
min. Classificação: 16 anos. Legenda-
do. Direção: Ridley Scott, com Michael 
Fassbender, Charlize Theron, Guy 
Pearce e Sean Harris. Uma equipe de 
cientistas e exploradores empreende 
jornada que testará os limites físicos e 
mentais, colocando-os em um mundo 
distante, onde descobrirão as respos-
tas para os dilemas mais profundos do 
ser humano e para o grande mistério 
da vida. CinEspaço 4, 3D: 19h10 e 
21h40. Tambiá 6: 18h20 e 20h40.  

OPERA On ICE (Ópera On Ice - Arena 
Di Verona, EUA, 2012). Gênero: Ópe-
ra. Duração: 120 min. Classificação: 
Livre. Unindo ópera com a patinação 
no gelo, apresentam o espetáculo o 
coro, orquestra e cantores da Arena de 
Verona, onde foi feita a gravação que 

Microf(r)ições traz 69 
textos com no máximo 

200 caracteres 
escritos pelo autor no 

ano passado

Dando asas à imaginação
>>> LITERATURA > Janailson Macedo lança livro em Campina

traz algumas das mais famosas árias 
de óperas da história - como Carmen 
e Romeu e Julieta - além de estrelas 
internacionais da patinação artística. 
Manaíra 6: 21h.

BRAnCA DE nEVE E O CAÇADOR 
(Snow White and the Huntsman, EUA, 
2012). Gênero: Ação. Duração: 127 
min. Classificação: 12 anos. Dublado 
e legendado. Direção: Rupert Sanders, 
com Kristen Stewart, Charlize Teron 
e Chris Hemsworth. Branca é uma 
incrivelmente bela e isso é o seu 
maior problema, pois se transforma 
em uma ameaça para sua Madrasta, 
Ravenna. Porém, a tirana não sabe 
que a jovem vem treinando a arte 
da guerra com um caçador, que foi 
enviado para matá-la. Tambiá 5: 14h, 
16h20, 18h40 e 21h.

HOMEnS DE PRETO 3 (Men In Black 
III, 3D) EUA, 2012). Gênero: Comédia 
e ficção científica. Duração: 106 min. 
Classificação: 10 anos. Direção: Barry 
Sonnenfeld, com Will Smith, Tommy 
Lee Jones e Josh Brolin. O malvado Boris 
deseja acabar com o mundo. Para isso, 
deverá viajar no tempo para assassinar 
o agente K. Sabendo disso, o agente J 
viaja até o ano de 1969 e encontra a 
versão mais jovem de K. Juntos, eles 
recebem a ajuda da agente Oh para 
combater o vilão. CinEspaço 2: 14h40, 
17h, 19h20 e 21h50. Tambiá 3: 14h20, 
16h20, 18h20 e 20h20.

OS VInGADORES - (The Avengers 

BRANCA DE NEVE E O CAÇADOR  [Ação] Divulgação

Sessenta e nove microcon- 
tos compõem o livro inti- 
tulado Microf(r)icções,  
que o historiador cam-

pinense Janailson Macedo Luiz 
lança hoje, às 19h30, no Centro 
de Cultura e Arte da Universida-
de Estadual da Paraíba (UEPB), 
em Campina Grande. “A obra 
tem textos curtos, entre 140 a 
200 caracteres, para que o leitor 
se sinta estimulado a pensar na 
construção do texto, podendo, 
por exemplo, imaginar coisas 
que não estão ditas”, comentou 
o autor, em entrevista para o 
jornal A União.

Publicação da Editora Mul-
tifoco (RJ), por meio do selo Três 
por quatro - microficções, o livro, 
com 81 páginas e apresentação 
do escritor Bruno Gaudêncio, 
é a primeira obra literária de 
Janailson Macedo. Dos 69 textos 
de Microf(r)icções, apenas um - 
intitulado ‘Visões de Pedrinho’ 
- foi escrito no primeiro semestre 
deste ano. O restante é de 2011. 

“A obra é uma coletânea de 
microcontos. Eu escrevi muito 
mais textos, mas escolhi aqueles 
que possuem uma temática mais 
semelhante, que aborda, por 
exemplo, cenas do cotidiano e 
questões relacionadas ao sexo. 
Acrescentei o que eu escrevi 
em 2012 por ter achado que se 
enquadraria no livro. O título 
escolhido é por causa do fato de 
serem textos curtos (micro) e ter 
enredos envolvendo casos do dia 
a dia (fricção)”, disse Janailson 
Macedo.

Durante o lançamento - 
evento que é promovido pelo 
Núcleo Literário Blecaute, do 
qual Janailson Macedo e Bruno 
Gaudêncio são alguns dos inte-
grantes, Universidade Estadual 
da Paraíba e o selo editorial da 

# André Ricardo Aguiar
diariodebordo@gmail.com

3D, EUA, 2012). Gênero: Aventura. 
Duração: 136 min. Classificação: 12 
anos. Dublado e legendado. Direção: 
Joss Whedon, com Robert Downwy 
Júnior, Chris Evans e Scarlett Johans-
son. O surgimento de uma inesperada 
ameaça, que põe em risco a segurança 
da Terra, faz com que Nick Fury crie Os 
Vingadores para combatê-la. Trata-se 
da reunião dos maiores da atualida-
de: Homem de Ferro, Thor, Capitão 
América, Hulk, Gavião Arqueiro e 
Viúva Negra. Tambiá 4: 14h15, 17h15 
e 20h15.

O CORVO (The Raven, EUA, Hungria 
e Espanha, 2012). Gênero: Mistério 
/ suspense. Duração: 111 min. 
Classificação: 14 anos. Dublado. 
Direção: James McTeigue e roteiro 
de Ben Livingston e Hannah Shakes-
peare, com John Cusack, Alice Eve 
e Dave Legeno. Uma versão dos 
últimos cinco dias da vida de Edgar 
Allan Poe, cuja verdadeira morte é 
até hoje um mistério. Sabe-se que 
ele foi descoberto nas ruas de Balti-
more em estado de delírio e grande 
estresse. Poe estava vestido com as 
roupas de outra pessoa, repetindo 
o nome Reynolds, e morreu pouco 
tempo depois em um hospital, sem 
nunca ter explicado o que aconte-
ceu. Tambiá 1: 14h45, 16h45, 18h45 
e 20h45. 

ATEnÇÃO: Até o fechamento desta edição 
o Box Cinemas não havia enviado a progra-
mação semanal.

BRAnCA é uma incrivelmente bela e isso é o 
seu maior problema, pois se transforma em uma 
ameaça para sua Madrasta, Ravenna. Porém, a 
tirana não sabe que a jovem vem treinando a arte 
da guerra com um caçador, que foi enviado para 
matá-la.

Foto: Divulgação

Multifoco - o autor falará sobre o 
gênero microcontos e a respeito 
de aspectos de sua produção 
literária e atuação na literatura 
paraibana contemporânea. Ele é, 
por exemplo, também integrante 
do Núcleo Literário Caixa Baixa, 
coeditor da Revista Blecaute de 
Literatura e Artes, mestrando 
em História pela Universidade 
Federal de Campina Grande e 
graduado em História pela UEPB. 
Na área acadêmica, publicou o 
livro Luz para Sua Gente e Para 
Sua Terra: Notas sobre a História 
da UEPB (Ensaio, Eduepb, 2010).

“O microconto não é insti-
tuído pelos cânones como gênero 
literário, porque suas proprie-
dades se encontram no conto. 
Mas o microconto é um gênero 
novo, que está no Brasil há cerca 

Céus de Quintana
A imagem que se tem de Mário Quintana é a de um 

poeta muito querido, relativamente fácil de ler, uma 
espécie de anjo brincalhão da poesia. Tanto que seus 
poemas saltam aos olhos pela singeleza das imagens, 
como se saídas de um circo de objetos díspares e fami-
liares, de intensa afetividade. Seus poemas de alto grau 
de comunicação com o leitor não prescindem também 
de uma qualidade ímpar, como um pacto feito por um 
anjo para fazer com que, mesmo na simplicidade, sua 
poesia não abdicasse de um refinamento. Com o seu 
primeiro livro, A rua dos cataventos, Quintana estreia na 
literatura e em pleno modernismo, enfeixando sonetos 
e trazendo para sua fortuna, críticas e aproximações, 
uma boa parte equivocada, como está muito bem citado 
no livro de Sérgio de Castro Pinto sobre a obra do poeta 
gaúcho, Longe Daqui, Aqui Mesmo. Segundo Sérgio, ao 
fazer um apanhado entre o poeta e a crítica, colocar 
Mário Quintana em uma determinada escola pode ser 
revelar imprudente, pois mesmo estreando em 1940, 
não pode ser considerado artífice da Geração de 45. Sua 
linguagem revela um tom coloquial que não condiz com 
o tom solene, de lirismo comportado desta geração.

 A obra de Quintana é vasta, e desse apanha-
do, alguns livros o marcam, por indicar talvez um 
conjunto de estratégias ou uma tomada de posição, 
um avanço, um curso novo. Sapado Florido e o 
Aprendiz de Feiticeiro, por suas ressonâncias surre-
alistas corroboram o exemplo. Fala-se muito, devido 
a um traço peculiar que raros poetas adquirem - o 
de estar conferido dessa singularidade que mais os 
tornam únicos -  da quintanidade, expressão calcada 
por Fausto Cunha para o aspecto personalíssimo da 
poética de Quintana. Na introdução aos Melhores 
poemas, Cunha consegue resumir em poucas linhas 
essa identidade:

 “A verdade é que, sob o campo visual da 
poesia de Mário Quintana, se esconde uma teia in-
finita de raízes, um entrançado de sentidos, duplos 
sentidos, alusões, elipses, subentendidos, um código 
vivencial de cuja tradução o poeta é o único a possuir 
a chave. E sua aparente simplicidade formal, aos 
olhos de leitores mais atentos, encobre uma extra-
ordinária riqueza de recursos poéticos, de sutilezas 
verbais, de soluções rímicas e rítmicas: revela-se 
também o conhecimento, por parte do poeta, das 
grandes fontes da poesia universal.”

 De traços e observações deste naipe sabemos 
que Mário Quintana sobrevoa o céu da melhor poesia 
dita universal.

de quatro décadas”, comentou 
Janailson Macedo, acrescen-
tando que “Microf(r)icções é o 
primeiro livro de microcontos 
de um autor campinense a ser 
lançado em Campina Grande e 

O livro de Janailson Macedo traz textos curtos de ficção sobre temas do cotidiano das cidades

> Guilherme Cabral
guipb_jornalista@gmail.com 

[>>>] 

[>>>] 

Livro
JAnAILSOn Macedo  pu-
blicou Luz para Sua Gente 

e Para Sua Terra: Notas 
sobre a História da UEPB 
pela editora da própria 

Universidade

# SERVIÇO
> Evento: Lançamento de 
livro
> Título: Microf(r)icções
> Autor: Janailson Ma-
cedo
> Data: Hoje
> Horário: 19h30
> Local: Centro de Cultura 
e Arte da UEPB, em Cam-
pina Grande 
> Editora: Multifoco (RJ)
> Páginas: 81
> Preço: R$ 20

um dos primeiros (senão o pri-
meiro) do “gênero” a ser lançado 
no Estado por um autor natural 
da Paraíba”. 
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SERVIÇO
 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) [3246-
3188]  Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449]  Teatro Severino Cabral 
[3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148]  Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa do Cantador  [3337-4646]

04h50 - Sagrado
04h52 - Telecurso Educação Básica - 
Tecendo o Saber
05h10 - Telecurso Profissionalizante
05h25 - Telecurso Ensino Médio
05h40 - Telecurso Ensino Funda-
mental
05h55 - Globo Rural
06h30 - Bom Dia Paraíba
07h30 - Bom Dia Brasil
08h30 - Mais Você
09h55 - Bem Estar
10h40 - TV Globinho 
12h05 - JPB - 1ª Edição
12h50 - Globo Esporte
13h20 - Jornal Hoje
13h50 - Vídeo Show
14h40 - Vale a Pena Ver de Novo - 
Chocolate com Pimenta
16h05 - Sessão da Tarde - A  Sorte 

SE LIGUE! Mudanças de última  hora na programação publicada nesta AGENDA são de responsibilidade exclusiva dos exibidores e organizadores dos eventos. 

# Roteiro de TV

# GLOBO

# RECORD

06h00 - Jornal do SBT - Manhã
07h00 - Deus Te Quer Sorrindo
07h30 - A Hora da Fé
08h00 - Carrossel Animado com Patatí 
Patatá
09h30 - Bom Dia & Cia
11h10 - Programa do Chef
11h30 - Tambaú Esportes
11h45 - Caso de Polícia
12h50 - Tambaú Debate
13h30 - Feminíssima
14h15 - Eu, a Patroa e as Crianças
14h30 - Pequena Travessa
15h30 - Marisol
16h30 - Maria do Bairro
17h25 - Tenha Estilo
17h30 - Casos de Família

# SBT

# REDE TV

06h00 - De Olho na Cidade
07h00 - Tribuna Livre                      
08h00 - Clip Especial
08h30 - Leitura Dinâmica
09h00 - Manhã Maior
11h00 - Manhã da Gente
11h50 - Cidade em Ação
13h10 - Jornal da Arapuan
13h30 - Rede Verdade
14h00 - Casa Master                
14h20 - Clip Especial
15h00 - A Tarde é Sua                                     
17h00 - Igreja Mundial
18h00 - Redetv Esporte
18h45 - Estação Teen
19h30 - TV Fama              
20h45 - Redetvnews
21h30 - Nestlé com Você
22h30 - Superpop                    
00h00 - Programa Amaury Jr.
01h00 - Leitura Dinâmica
01h30 - Rede Verdade - Reprise
02h00 - Cidade em Ação - Reprise 
03h00 - Igreja Mundial

#Cena Aberta  
Ononbonbonb obcultura.auniao@gmail.com

Coletivo Mundo realiza 
Oficina de Assessoria

#Detalhes de Mim é o 
título  

da individual que o artista 
plástico paraibano David 
Querino está realizando 
até o dia 30 deste mês, no 
Sesc (R. Desembargador 
Souto Maior, 281, Centro). 
Integram a mostra gravuras, 
produzidas nas técnicas em 
metal, matrizes em plásti-
co - acrílico, pet, acetato - 
xilogravura, infogravura e 
zinóleogravura. O referen-
cial das obras é a poética 
narcisista e discute as 
percepções sobre como 
ele mesmo se compreen-
de. O público pode visitar 
gratuitamente a exposição 
das 8h às 19h.      

HOMELAND

#A série norte-americana ‘Homeland’ foi o principal destaque da  
segunda edição do Critics Choice TV Awards. A produção da Fox 

venceu na categoria drama e Claire Danes, sua protagonista, levou 
como melhor atriz. Homeland conta a história de uma agente do FBI 
Carrie Mathison (Claire Danes), e do sargento americano Nicholas 
Brody (Damian Lewis), ex-prisioneiro de guerra solto após 7 anos. 

# O cineasta e roteirista  
italiano Giuseppe Berto-

lucci, irmão do diretor Ber-
nardo Bertolucci, morreu 
aos 65 anos na cidade de 
Diso, na Itália, após passar 
um período doente. Entre 
suas obras mais conhecidas 
como diretor, destacam-se 
I Cammelli (1988) e Berlin-
guer ti Voglio Bene (1977).

Giuseppe Bertolucci 
morre aos 65 anos

#O quadrinista Alan Moore, de 
Watchmen e V de Vingança, 

criou um personagem que se as-
semelha a Harry Potter e repre-
senta o Anticristo. No novo livro 
da série A Liga Extraordinária, o 
Anticristo é um rapaz com uma 
cicatriz escondida e um mentor 
chamado Riddle -- em inglês, é o 
sobrenome do vilão Voldemort 
na saga Harry Potter.

Allan Moore se inspi-
ra em Harry Potter

David Querino expõe 
no Sesc João Pessoa

Quinto livro da série 
As Crônicas de Gelo e 
Fogo, de George R. R, 

Martin deu origem 
ao seriado ‘Game Of 

Thrones’ 

Episódios de uma guerra medieval

Asérie As Crônicas de  
Gelo e Fogo, escrita por  
George R. R. Martin,  
chega às livrarias com 

mais um capítulo da saga ainda 
neste mês. Trata-se de A Dança 
dos Dragões (Leya, 864 páginas, 
R$ 54,90), o quinto livro da série 
de livros deu origem ao seria-
do norte-americano ‘Game Of 
Thrones’.

Com capa feita por Marc 
Simonetti, especialmente para 
a edição brasileira, a obra apre-
senta um futuro ainda indefinido 
para os Sete Reinos. Daenerys 
Targaryen governa uma cidade 
construída sobre o pó e a morte 
e aprende que conquistar algo 
é mais fácil do que modificá-lo. 
A Patrulha da Noite, com seus 
homens cada vez mais reduzidos, 
sob o comando de Jon Snow, que 
precisa tomar decisões cada vez 
mais difíceis sobre o que fazer em 
relação ao autoritário Rei Stannis, 
aos selvagens e aos homens da 

>>> LITERATURA > A Dança dos Dragões chega às livrarias do Brasil

# O Coletivo Mundo e o 
Circuito  

Fora do Eixo realizam, nos dias 30 
deste mês e 7 de julho, uma ofici-
na para auxiliar os produtores cul-
turais na hora de divulgarem suas 
ações na imprensa. O objetivo da 
Oficina de Assessoria de Imprensa 
Cultural é discutir a importância 
de um conteúdo completo de 
divulgaçã o do trabalho de ban-
das, grupos de teatros, artistas, 
coletivos culturais, festivais ou de 
qualquer expressão cultural. A 
oficina será ministrada nos dois 
dias das 14h às 18h, no Espaço 
Mundo, pela jornalista cultural, 
especialista em Redação Jornalís-
tica e mestranda em Comunica-
ção, Renata Escarião. Estão sendo 
oferecidas 20 vagas e a inscrição 
pode ser feita gratuitamente 
até o  próximo dia 28.

Foto: Divulgação

Patrulha. 
Tyrion precisa pegar em ar-

mas para se salvar e descobre que 
um homem pequeno com um 
escudo grande pode realmente 
confundir os inimigos. Enquanto 
isso, Bran prossegue a sua via-
gem, enquanto outras acontecem 
para a Baia dos Escravos e Dae-
nerys percebe que seus inimigos 
estão cada vez mais numerosos e 
sedentos para destruí-la.

Traições, revelações e um 
fantasma do passado que volta 
para assombrar quando menos 
se espera, todas as criaturas 
dos Sete Reinos estão prestes 
a enfrentar fatos inesperados. 
A escrita eletrizante de George 
R.R. Martin transporta o leitor de 
volta para Westeros e o convida a 
encarar o destino incerto de seus 
reinos, levando à maior dança 
de todas.

A Dança dos Dragões seria, 
originalmente, o quarto roman-
ce da série, destinado a cobrir 
um longo período de tempo na 
história. No entanto, durante o 
processo de escrita, Martin per-
cebeu que, para preencher esta 
lacuna, a obra estava tendo uma 
dependência excessiva de flash-
backs. Depois de algum tempo 
de trabalho, o autor decidiu aban-
donar o que já havia sido escrito 
e começar de novo, desta vez 

[>>>] 

[>>>] 

Sucesso
A SAGA de fantasia 

de George R. R. Martin 
é a mais vendida nos últi-

mos anos 

iniciando imediatamente após o 
final do terceiro livro, A Tormenta 
das Espadas. A obra foi renome-
ada, passando a se chamar O 
Festim dos Corvos, tornando-se 
o quarto livro da série. 

Contudo, o manuscrito do 
quarto livro tornou-se demasia-
do grande para ser publicado 
em um único volume. Ao invés 
de simplesmente dividi-lo ao 
meio e publicá-lo como, essen-
cialmente, O Festim dos Corvos: 
Parte I e Parte II, Martin decidiu 
dividir o tomo por personagens e 
localização: publicado em 2005, 
O Festim dos Corvos é narrado 
principalmente por pessoas no 
Sul dos Sete Reinos e nos novos 
locais das Ilhas de Ferro e Dorne. 
Já o quinto livro, pelos habitantes 
do Norte e por aqueles do outro 
lado do mar estreito.

AUTOR - George R. R. Martin 

trabalhou 10 anos em Hollywood 
como escritor e produtor de di-
versas séries e filmes de grande 
sucesso. Autor de diversos best-
-sellers nos EUA e na Europa, 
foi em meados dos anos 90 que 
Martin deu início a sua mais 
importante obra: As Crônicas de 
Gelo e Fogo. É a saga de fantasia 
mais vendida dos últimos anos, 
vencedora de diversos prêmios.

A série baseada no livro 
também está sendo bastante pre-
miada também. ‘Game of Thro-
nes’ foi muito bem recebida pela 
crítica especializada. Sua primeira 
temporada foi indicada a vários 
prêmios, incluindo o Primetime 
Emmy Award de melhor série 
dramática e o Globo de Ouro de 
Melhor Série - Drama. Também 
conquistou o Emmy de melhor 
desenho de créditos principais. 
O seriado é uma produção do 
canal HBO.

Foto: Divulgação

# SERVIÇO
>  Título: A Dança dos Dra-
gões- As crônicas de Gelo e 
Fogo Vol. 5
> Autor: George R.R. Martin
> Tradução: Márcia Blasques
> Nº de páginas: 864
> Preço: R$ 54,90

# BAND

06h00 - Igreja Mundial
06h45 - Primeiro Jornal
07h30 - Primeira Hora
08h00 - Dia Dia
09h15 - Band Kids 
11h15 - Jogo Aberto
12h30 - Aqui na Clube
13h30 - Jornal da Clube - 1ª Edição
14h00 - Ponto de Luz (Iurd)
15h00 - Sessão Livre - Ela é Demais
16h50 - Brasil Urgente
18h50 - Jornal da Clube - 2ª Edição
19h20 - Jornal da Band
20h25 - Momento da Sorte
20h28 - Show da Fé
21h20 - Pré-Jogo
21h30 - Futebol 2012 - Ao Vivo - Copa 
do Brasil - Coritiba x São Paulo
00h00 - Agora é Tarde 
01h00 - Jornal da Noite
01h45 - Claquete
02h45 - L.O.L. - Loucos Ou Loucuras
03h00 - Igreja Mundial

18h30 - Chaves
19h20 - Tambaú Notícias
19h45 - SBT Brasil
20h30 - Carrossel
21h15 - Programa do Ratinho
22h45 - Cante Se Puder
00h00 - Aventura Selvagem
00h35 - De Frente com Gabi
01h35 - Jornal do SBT
02h20 - Dois Homens e Meio
03h00 - Tele Seriados - Greys Anatomy
04h00 - Feminíssima - Reprise
05h00 - Encerramento

dos Irlandeses  
17h47 - Globo Notícia 
17h50 - Malhação 
18h20 - Amor Eterno Amor
19h10 - Jpb - 2ª Edição
19h30 - Cheias de Charme
20h30 - Jornal Nacional
20h55 - Avenida Brasil
21h40 - Futebol 2012 - Taça Libertado-
res - Corinthians x Santos 
23h50 - Gabriela
00h10 - Jornal da Globo
00h40 - Programa do Jô
02h10 - Mentes Criminosas
03h00 - Corujão I

05h00 - Programação Iurd
06h00 - Aconteceu
06h30 - Correio Manhã
08h00 - Mulher Demais
08h40 - Fala Brasil 
10h00 - Hoje em Dia 
12h00 - Correio Verdade 
13h30 - Correio Debate
14h15 - Correio Esporte
14h35 - Tudo a Ver
16h00 - Todo Mundo Odeia o Chris
19h30 - Rebelde
20h15 - Jornal da Correio
20h45 - Jornal da Record
21h15 - Série: CSI: Investigação Criminal
22h00 - A Fazenda
23h00 - Máscaras 
00h00 - Super Tela
01h15 - Programação Iurd

Mais Você, na Globo

A Dança dos Dragões seria, originalmente, o quarto romance da série, destinado a cobrir um longo período de tempo na história

Áries (21/03 a 20/04)  

● Lua e Saturno sinalizam estabilidade emo-
cional e senso realista em assuntos familiares. 
Seu faro está afinado pra invenções, e será fácil 
comunicar o que pensa, aproveite o dia pra 
apresentar suas ideias. No amor, renovação!

Touro (21/04 a 20/05)  

● Astral poderoso pra cuidar de assuntos 
materiais, fazer um negocio, conversar sobre, 
elaborar um acordo, planejar uma compra, 
acabar com uma dívida. No amor, quanto mais 
segurança no seu encanto você tiver, melhor 
será o encontro.

Gêmeos (21/05 a 20/06) 

● Aproveite estes últimos dias em que Sol 
e Lua estão no seu signo, liberando uma 
energia mais profunda e positiva. Bom pra 
saúde, pro amor e trabalho também. Você 
também está encerrando uma etapa. Nada 
de apegos portanto.

Câncer (21/06 a 20/07)  

● Contato positivo entre Mercúrio e Marte 
favorece empreitadas de trabalho, desde que 
leve em conta os mais tradicionalistas e não 
se deixe exasperar por burocracias. Talvez 
você sinta falta de apoio em casa. Algo por 
dizer no amor.

Leão (21/07 a 20/08)

● O período favorece ações e empenho 
pessoal, mas também muita devoção porque 
os frutos deste esforço todo ainda não são 
visíveis. Há gastos e preocupações com fa-
miliares a serem resolvidos primeiro. O amor 
anda oscilante.

Virgem (21/08 a 20/09)  

● Mantenha o pique, mostre seu poder de 
operacionalizar as ideias alheias, junte-se 
àqueles que sentem qual o caminho a seguir, 
mas não sabem como chegar lá. Isto, você 
ensinará. Júpiter traz novidades e prestigio, 
boa acolhida também.

“Lua Nova em Gêmeos indica 
período (restante da semana 
dessa lunação) ainda obscuro, 
porém bastante fértil para ini-
ciar atividades novas e de longa 
maturação. ”

Horóscopo

# Seu Astral

Libra (21/09 a 20/10) 

● Sol e Lua em Gêmeos são presenças po-
sitivas pra você hoje. Momento de plantio 
de projetos que extrapolem o cotidiano e a 
rotina. Visão e direcionamento claros. Leve 
adiante amizades com quem estiver olhando 
para os mesmos horizontes.

Escorpião (21/10 a 20/11) 

● Você tem gasto seu dinamismo em em-
preitadas de grupo. As vezes seus interesses, 
como agora, ficam em segundo plano, tenha 
paciência, trabalhe o miúdo, negocie e exercite 
leveza e flexibilidade pra não perder ótimas 
oportunidades.

Sagitário (21/11 a 20/12) 

● Júpiter e Netuno estão em ângulo difícil, 
atrapalhando algumas parcerias com ilusões 
e expectativas erradas. Em casa, o clima 
nebuloso não ajuda.. Sol e Lua trazem luz 
e calor dos relacionamentos com amigos e 
amores, ainda bem!

Capricórnio (21/12 a 20/01) 

● Vênus e Plutão em ângulo difícil somam 
sexo com obsessão e intenções pouco claras. 
Dinheiro também é um assunto delicado, es-
pecialmente com empregados e subalternos. 
Você é chamado a se adaptar, aprimorar-se, 
aprender algo..

Aquário (21/01 a 19/02)  

● Descontrole financeiro e erro ao fazer as 
contas com Netuno, e você quer se divertir, 
arriscar-se, jogar um pouco com a sorte, 
com a vida. Cuidado. Clima amoroso bom, 
mas não se iluda.

Peixes (20/02 a 20/03) 

● Você pode mudar de planos agora - morar 
em outro país, cidade, estado, por exemplo - e 
não será loucura. Lembre-se o tempo todo que 
os mais próximos não estão compreendendo 
muito bem onde você quer chegar.

A lua e seu astral
 Nova  > 19/JUN
15:02

  Crescente > 27/JUN
03:30

 Cheia > 04/JUN
11:11

 Ming. > 11/JUN
10:41
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>>> TEATRO > Dubu no País das Maravilhas terá encenação única hoje no Santa Roza

Apresentação do espetáculo 
da Cia. Argonautas faz parte 

do Projeto São João com Far-
tura, promovido por alunos 

da UFPB

As loucuras de uma imaginação es- 
crachada de Maria Dubu vão en- 
trar em cena hoje à noite, no es- 
petáculo Dubu no País das Ma-

ravilhas, às 20h, no Teatro Santa Roza, em 
mais uma edição do projeto beneficente 
‘São João com Fartura’, promovido por 
alunos do curso de Relações Públicas, da 
UFPB. Para assistir à apresentação, os in-
gressos podem ser trocados por 2 quilos 
de alimentos não perecíveis e mais R$ 5.

Maria Dubu é uma personagem criada 
pelo ator paraibano Tony Silva para uma 
remontagem da comédia Pastoril Profano 
em 2000. Ela é uma ex-presidiária, ho-
mossexual e dona de uma agressividade 
bastante hilária dentro deste contexto do 
humor escrachado, em que é mais conhe-
cido por “Besteirol”.

“Geraldo Jorge estava remontando o 

No reino do escracho
Montagem satiriza livro de Lewis Carrol e personagem vai parar em uma comunidade carente

> Horácio Roque
hroque.reporter@gmail.com

Pastoril Profano e estava querendo novos 
atores. Eu estava naquela leva de novos 
artistas e tive que levar uma proposta de 
personagem. Como eu trabalhava com 
adolescentes em situação de risco, achei 
que seria bacana propor uma personagem 
ex-presidiária, que havia acabado de sair 
deste momento de detenção, tinha que ser 
prostituta, mas era homossexual, gostava 
de meninas e não de meninos”, revelou 
Tony Silva.

“Dubu é um personagem mais agres-
sivo no gestual, nas palavras, nos trejeitos. 
Todo o figurino dela está dentro desta 
situação. Ora, mais feminina, com saias, 
ora mais masculina. Embora no decorrer 
de todos esses anos, ela passou por me-
tamorfoses”, completou.

Há dois anos, Tony Silva resolveu de-
dicar um espetáculo apenas para contar a 
fértil e escrachada imaginação de Dubu. 
Com ajuda de colegas do grupo de teatro 
Argonautas, a qual é diretor, ele começou 
a produzir uma sátira baseada na história 
de Alice no País das Maravilhas, do inglês 
Lewis Carroll.

Alice é uma menina que cai em um 
mundo fantástico através de um buraco 
de toca de coelho. Por lá, vive inúmeras 
aventuras com personagens malucos e 

Foto: Divulgação

# SERVIÇO
> Local: Teatro Santa Roza   
> Dia: 20 de junho  (quarta-feira)     Horário: 20 h
> Ingressos: 2Kg de alimento não perecível e 
R$ 5,00 (cinco reais)
> Postos de troca: Shopwell Importados. Av. 
Sen. Rui Carneiro, 648 A, Tambaú. Fone: 3226-
5790 ou na loja TIM do Shopping Tambiá. 
Fone: 3241-9600
> Informações: (83)8750-7634 / 8833-0518

que fazem referência à lógica do absurdo.
Tony Silva quis aproveitar essa história 

e colocar dentro do contexto de Dubu. O 
enredo começa com ela e sua perereca de 
estimação Samira em busca de um mundo 
só dela, longe de toda os problemas de 
drogas e marginalização que a persona-
gem tem em sua trajetória. Só que o tal 
País das Maravilhas, como diz o texto de 
apresentação do espetáculo, nem é tão 
maravilhoso assim. Trata-se de uma comu-
nidade chamada de Baixo do Céu, que tem 
moradores inusitados que a levarão para 
uma série de encrencas até ela perceber 
que tudo não passou de um sonho.

Mas para encontrar este lugar ela vai 
ter que enfrentar desafios e personagens 
enlouquecedores como as gêmeas come-
diantes, a coelha ligeirinha, as rosas drags, 
a chapeleira Tapeba do Cuminho e a lebre 
problemática.

“É uma sátira onde brincamos com a 
história de Maria Dubu. No decorrer do 
espetáculo, quando ela chega a floresta, 
percebe que tudo é uma ilusão, tudo é 
uma grande viagem. O País nas Maravilhas 
é uma comunidade e ela passa a conhecer 
esse lado mais gueto da sociedade”, disse 
Tony Silva.

Dubu do País das Maravilhas percorreu 

todo o Estado em dois anos que esteve em 
cartaz. No entanto, nos últimos meses, o 
espetáculo deu um tempo para que a per-
sonagem assumisse um programa em uma 
emissora de televisão. No entanto, pela 
proposta beneficente do Projeto São João 
com Fartura, eles resolveram abrir uma 
data na agenda para atender pela segunda 
vez este chamado em prol da sociedade.

Participam da peça os gêmeos Diet e 
Light, o ator Epitácio Souza, José Eduardo 
e Valmir Correia.

Dubu é apenas um dos espetáculos 
da Companhia Argonautas. A companhia 
está em produção de mais duas peças. 
Uma delas é um musical infantil, em que 
vai narrar a história do Pequeno Príncipe. 
A outra é uma comédia adulta, que tem o 
nome provisório de As Criadas.

Ao chegar no País 
das Maravilhas, a 
comunidade Baixo 
do Céu, Dubu se 
depara com perso-
nagens enloquece-
dores
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Social
ELE DISSE

“Os cidadãos têm medo 
do futuro. Os políticos 
têm medo do passado”

CHICO ANISIO

“O mais escandaloso nos 
escândalos é que nos habi-
tuamos a eles”

SIMONE DE BEAUVOIR

ELA DISSE

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

FOTO: Goretti Zenaide

Campanha do bem
TODA CRIANÇA tem o direito de fazer pla-

nos e crescer com a oportunidade de torná-los 
realidade. Assim, a campanha do McDia Feliz, 
que será dia 25 de agosto, tem por objetivo 
oferecer perspectivas de cura para crianças e 
adolescentes com câncer em todo o país.

Terminam hoje no Twitter, Facebook e Goo-
gle Plus a votação para a escolha das camisas da 
campanha desenhadas pelo estilista Alexandre 
Herchcovitch com os temas “Astronauta” e 
“Gente Grande”. Elas serão usadas por funcio-
nários da rede de restaurantes McDonald´s no 
dia da campanha.

Valores arrecadados
 MAIS DE R$ 3 MILHÕES  é o apurado em 

processos conciliados e nos leilões realizados 
em João Pessoa, Campina Grande, Areia, Patos e 
Sousa, na semana passada, pelo Tribunal Regio-
nal do Trabalho na Paraíba. Em todo o país, vão 
mais de R$350 milhões, informa o TRT.

Leitura
O LIVRO Guia-

dos pela Justiça, 
movidas pela fé, da 
desembargadora Fá-
tima Bezerra, lança-
do há pouco tempo, 
está sendo o mais 
vendido na Livraria 
do Luiz, localizado 
na Galeria Augusto 
dos Anjos, no Cen-
tro. 

A Livraria do 
Luiz está fazendo 40 
anos de história, to-
talmente repaginada 
e bastante visitada 
para quem ama uma 
boa leitura.

Jornalismo de moda
O CAFÉ COM MODA deste mês será no pró-

ximo dia 30, um sábado, a partir das 10h30 no 
Coffee Shop São Braz, dentro da Livraria Leitura 
no Manaíra Shopping.

Na pauta, palestra de Lílian Moraes que vai 
falar sobre “Jornalismo de Moda”. Para quem não 
sabe, a jornalista Lílian Moraes foi introduzida 
no mundo da moda por esta colunista, quando 
editava o caderno Mulher do Correio da Paraíba, 
criado por mim, juntamente com Paula Gentil, sob 
a editoria de Lena Guimarães.

Marlene Bezerra e Célio Marinho, ela é a aniversariante de hoje

Presenças de Lourdes e Tarcísio Emílio na Bella Casa Recepções

Zum Zum Zum
   A banda Tuaregs e o Forró do Gavião são as atrações da 
próxima sexta-feira no restaurante Felini, na Praia do Cabo Branco.

   A loja Rayssa Imports, de Max e Urânia Costa, está trazendo 
nesta sexta e sábado a design de sobrancelhas Coraci Pereira, que 
virá de Brasília para atender sua clientela.

   O DJ francês Michael Calfan estará em João Pessoa no 
próximo dia 7 para mais uma balada Evolution. Desta vez será na 
concessionária Nissan, do Grupo Carneiro Automotores.

   Será lançado hoje para as escolas públicas e privadas de João 
Pessoa o regulamento para a XIII Mostra Científica da Estação Ciência 
que será realizada no Espaço Cultural José Lins do Rêgo.

Cely Furtado, Zelma Corrêa e Gerusa Vieira que está aniversariando hoje

DOiS POnToS
   A cantora líri-

ca paraibana conquista 
cada vez mais seus espa-
ços. Além de se apresen-
tar amanhã com a OSPB, 
foi fotografada, na última 
sexta-feira, para matéria 
na Revista Cláudia.

   O make up 
e hair da estrela teve 
assinatura de Kintella, 
com produção de Heda 
Heleny.

FOTO: Goretti Zenaiide
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Jeovah e Carmen Colaço vão marcar presenças na Feijunina

FOTO: Goretti Zenaide

Vestibular especial
O UNIPÊ está com inscrições abertas até o dia 

4 de julho para o Vestibular Especial oferecendo 14 
cursos de graduação. 

A prova será aplicada no dia 7 de julho e maio-
res dicas no site www.unipe.br.

Manuela e Gustavo
CASAM-SE no próximo dia 1º de setembro na 

Igreja de São Francisco, sob as bênçãos de Frei Pedro, 
os dentistas Manuela Gonçalves e Gustavo Perazzo, 
com acompanhamento musical da cantora lírica Maria 
Juliana, decoração de Ivanise Targino e cerimonial de 
Ana Karenina.

A noiva é filha dos estimados amigos-irmãos, 
Dácio Lima Gonçalves e Dalva Teixeira Gonçalves e o 
noivo, de Paulo Roberto Alcântara de Morais e Aurene 
Perazzo de Morais.

Os convidados serão recepcionados na resi-
dência dos pais da noiva com buffet da Sonho Doce, 
bolo de Maria Helena Moura e o bom gosto musical 
do grupo Nossa Voz. Após, haverá apresentação do 
grupo Samba de Elite.

Folia de Rua

A ASSOCIAÇÃO Folia de Rua realiza amanhã a posse 
de nova diretoria, que tem à frente Raimundo Nonato 
Bola Batista. Será às 9h no auditório Hélio Smidth, na 
PBTur, com entrega dos certificados de destaques do Pré 
Carnaval dos Blocos Associados.

Mulheres

UMA DAS MAIO-
RES  defensoras das 
mulheres na Câmara 
dos Vereadores, Raíssa 
Lacerda cobra a cons-
trução  do Hospital Pú-
blico da Mulher de João 
Pessoa, projeto lançado 
por ela.

Vernissage

A ARTISTA plástica 
Marlene Almeida, uma 
das mais conceituadas da 
Paraíba, abre hoje ver-
nissage na Usina Cultural 
Energisa. 

A mostra Tempo 
para o destino ficará 
aberta até o dia 8 de 
julho.

!PARABÉNS
Apagando velinhas hoje o 
empresário Ary Vilhena, 
advogados Dinaldo Me-
deiros Wanderley e Dóris 
Minervino, sra. Gerusa 
Vieira, atriz Madeleine 
Braga, médica Marlene 
Bezerra Cavalcanti, assis-
tente social Silvana Pinto 
Costa, executiva Lourdinha 
Dantas, ex-vereador Fabia-
no Vilar. 

Feijunina
O SÃO PEDRO da 

sociedade pessoense 
será comemorado no 
dia 30, sábado, a partir 
das 12h no restaurante 
Panorâmico, do Clube 
Cabo Branco.

Com a 13ª Fei-
joada Junina de João 
Pessoa, mais conhecida 
como Feijunina, que 
realizamos há exatos 
13 anos.

Arquitetura
O CIRCUITO AD, que 

integra empresários e pro-
fissionais da arquitetura, do 
designer e da decoração, 
promoveu mais uma viagem 
com os últimos premiados 
da associação. 

Desta vez para São 
Paulo, sob a coordenação 
de Zorilda Roque, onde 
visitaram a Casa Cor, Mos-
tra Black da Tidelli e Mostra 
Artefacto.

Inauguração
SERÁ INAUGURADA  hoje às 19h a Visu Galeria & Artes, 

localizada na Av. Monteiro da Franca, em Manaíra. A iniciati-
va é do empresário carioca Willy Braga que abre assim mais 
um espaço para as artes plásticas na Paraíba.

Vida e obra de Gonzagão
O REI DO BAIÃO,  Luiz Gonzaga, é notícia do Uia-

poque ao Chuí neste país tropical. Seu centenário de 
nascimento está sendo festejado em todos os estados 
e, na última semana, o juiz paraibano Onaldo Queiroga 
também se integrou às homenagens ao grande músico 
nordestino.  

Foi convidado a participar do Projeto Biografados 
do Sesc Pinheiros, em São Paulo, proferindo uma pa-
lestra sobre a vida e obra de Luiz Gonzaga.



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

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

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.: CAMILLA NOBREGA GUEDES
CPF/CNPJ: 012038692/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$219,00
Cedente: DIAS BIJOUTERIAS LTDA EPP
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 029118
Responsavel.: COSTA DO SOL EMP IMOB LTDA
CPF/CNPJ: 001945326/0001-54
Titulo: DUP VEN MER IND  R$875,00
Cedente: FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 029670
Responsavel.: COSTA DO SOL EMP IMOB LTDA
CPF/CNPJ: 001945326/0001-54
Titulo: DUP VEN MER IND  R$900,00
Cedente: FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 029674
Responsavel.: DESCARTE IND E COM DE PLAST 
RECLICL
CPF/CNPJ: 007957746/0001-37
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.000,00
Cedente: H.G.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQU
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030339
Responsavel.: DESCARTE IND E COM DE PLAST 
RECLICL
CPF/CNPJ: 007957746/0001-37
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.000,00
Cedente: H.G.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQU
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030340
Responsavel.: ELIEZER FERREIRA DE LIMA - ME
CPF/CNPJ: 465235887-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.760,78
Cedente: MONTE ALEGRE TEXTIL S/A - MATESA TE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 029740
Responsavel.: HAVA BRASIL ADM.DE HOTEIS E 
COND.LT
CPF/CNPJ: 013832338/0001-51
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.200,00
Cedente: BANDEIRANTES PROPAGANDA PARAI-

BANA L
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 029060
Responsavel.: JOSELMA SANTOS BARBOSA
CPF/CNPJ: 051060024-78
Titulo: CHEQUER$100,00
Cedente: NOVO MILENIUM COMERCIO DE COM-
BUSTIV
Apresentante: NOVO MILENIUM COMERCIO DE 
COMBUSTIV
Protocolo: 2012 - 029369
Responsavel.: LUIS CLAUDIO VENTURA
CPF/CNPJ: 027227454-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$500,00
Cedente: SJT SAUDE - CURSOS PROFISSIONALIZAN
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 028751
Responsavel.: MAROJA CONF CALCADOS ASSESS. 
LTDA
CPF/CNPJ: 009333525/0001-13
Titulo: DUP VEN MER IND  R$243,37
Cedente: IMOVEIX PROPERTIES LTDA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MULTI-
PLO JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030055
Responsavel.: PRIMUS ENG  E CONST  LTDA
CPF/CNPJ: 013326611/0001-76
Titulo: DUP VEN MER IND  R$224,24
Cedente: PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO 
LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 029992
Responsavel.: SUPERMERCADO VAREJAO DO 
PRECO
CPF/CNPJ: 011352290/0001-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$727,20
Cedente: COLUMBA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030017

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,  20/06/2012
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.: ANTONIETA BEZERRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 009280031/0001-18
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.217,98
Cedente: R M - ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030318
Responsavel.: ANTONIO HOLANDA
CPF/CNPJ: 072747774-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$626,21
Cedente: PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO 
LTD
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030852
Responsavel.: ANTONIO HOLANDA
CPF/CNPJ: 072747774-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$657,59
Cedente: PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO 
LTD
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030859
Responsavel.: ANTONIO HOLANDA
CPF/CNPJ: 072747774-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$653,40
Cedente: PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO 
LTD
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030857
Responsavel.: ANTONIO HOLANDA
CPF/CNPJ: 072747774-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$157,13
Cedente: PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO 
LTD
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030789
Responsavel.: ANTONIO HOLANDA
CPF/CNPJ: 072747774-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$656,40
Cedente: PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO 
LTD
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030858
Responsavel.: ANTONIO CARLOS DE ALCANTARA 
PAIVA
CPF/CNPJ: 131859504-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 72,00
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL BEATRIZ NOBR
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 029225
Responsavel.: C3 ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 008385948/0002-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$395,50
Cedente: UNIMETAIS LOCACAO DE EQUIPAMEN-
TOS E
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030003
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 006148344/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.199,00
Cedente: DISTRIBUIDORA DE PNEUS BRUMMEL LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030316
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 006148344/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$117,28
Cedente: DIMEX - DISTRIBUICAO IMPORT EXPORT
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030272
Responsavel.: C B M  CONSTRUCOES LTDA *
CPF/CNPJ: 006148344/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$295,89
Cedente: PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO 
LTD
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030286
Responsavel.: C B M  CONSTRUCOES LTDA *
CPF/CNPJ: 006148344/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$364,66
Cedente: PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO 
LTD
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030291
Responsavel.: D&M COMERCIO DE MARCAS LTDA
CPF/CNPJ: 006004638/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$500,00
Cedente: PROIMPORT BRASIL LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030402
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
CPF/CNPJ: 299450384-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$8.050,00
Cedente: ALUMITAL LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031357
Responsavel.: FRANCISCA DO NASCIMENTO MELO
CPF/CNPJ: 430238272-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$156,00
Cedente: UNISERV PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15. 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 029499
Responsavel.: FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR
CPF/CNPJ: 006265304/0001-67
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.700,00
Cedente: MAX CLEAN-2006 PRODUTOS DE LIMPEZA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030032
Responsavel.: FC ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 007641255/0001-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$40.000,00
Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030270
Responsavel.: GRIFFE MATERIAL OTICO LTDA
CPF/CNPJ: 012913026/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.855,60
Cedente: OPTOTAL HOYA S/A
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 029845
Responsavel.: JOSE FABIANO DOS SANTOS-ME
CPF/CNPJ: 010317070/0001-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$715,00
Cedente: GLAUCIA MARIA COSTA ME
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030997
Responsavel.: JOILMA MARTINS PESSOA
CPF/CNPJ: 069900314-84

Titulo: DUP VEN MER IND  R$211,22
Cedente: KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 029404
Responsavel.: JOELINTON M. ARAUJO
CPF/CNPJ: 023844665-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$611,73
Cedente: ARTEFATOS DE METAIS CONDOR LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030851
Responsavel.: LENILSON DUARTE
CPF/CNPJ: 176867684-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$222,00
Cedente: PAULO SERGIO DA SILVA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 029821
Responsavel.: LIVRARIA E PAPELARIA FAMILIA CRISTA
CPF/CNPJ: 007394599/0001-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$880,00
Cedente: LOURECI G ALVES ME
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030871
Responsavel.: LUIZ FABIANO MENDONCA DE 
OLIVEIRA M
CPF/CNPJ: 014290249/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$640,00
Cedente: MIBRA MINERIOS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 029644
Responsavel.: J THIAGO COM E REPR LTDA
CPF/CNPJ: 004324494/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.780,00
Cedente: RICEX IMP E EXPORTACAO LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031033
Responsavel.: LUIZ FABIANO MENDONCA DE 
OLIVEIRA M
CPF/CNPJ: 014290249/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$640,00
Cedente: MIBRA MINERIOS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 029643
Responsavel.: LUIZ FABIANO MENDONCA DE 
OLIVEIRA M
CPF/CNPJ: 014290249/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$590,00
Cedente: MIBRA MINERIOS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 029635
Responsavel.: LUIZ FABIANO MENDONCA DE 
OLIVEIRA M
CPF/CNPJ: 014290249/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$590,00
Cedente: MIBRA MINERIOS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 029634
Responsavel.: MARIA MADALENA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 012007642/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.500,00
Cedente: EVARISTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PL
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 029773
Responsavel.: MANUELLY TOSCANO AVELINO DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ: 011444154/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$154,06
Cedente: PAULO ROBERTO DEL BONI CARDOSO - EP
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030516
Responsavel.: MEP INCORP LTDA
CPF/CNPJ: 009474787/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 96,88
Cedente: TRANSERGIO TRANSPORTES LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030492
Responsavel.: NICILDA GONCALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 011600727/0001-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$266,70
Cedente: HELDT DESIGNER INDUSTRIA E COMERCIO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030811
Responsavel.: P R CONFECCOES
CPF/CNPJ: 003046937/0001-96
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 70,97
Cedente: TERMACO TERMINAIS MARITIMOS DE CONT
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 029751
Responsavel.: PRESSAO CONST LOC DE MAQ 
EQUIP LTDA
CPF/CNPJ: 010515208/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.211,60
Cedente: WOLTA COMERCIO E SERVICOS EM 
CONCRE
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15. 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030379
Responsavel.: REFRESCOS GUARARAPES LTDA
CPF/CNPJ: 008715757/0001-73
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.500,00
Cedente: GRAN SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS S
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030923
Responsavel.: ROSILENE CANDIDA DA SILVA
CPF/CNPJ: 011466654-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 61,90
Cedente: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15. 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030347
Responsavel.: ROBERTO MACHADO CAMPOS JR
CPF/CNPJ: 645400654-91
Titulo: DUP PRES SER IN  R$451,24
Cedente: CONDOMINIO PORTOVIEJO
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15. 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030375
Responsavel.: WALESKA CRISTTYNNE BORGES FREI
CPF/CNPJ: 910552104-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.222,26
Cedente: KALYKIM IND E COMERCIO LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030420
Responsavel.: VIA COURO COMERCIO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 014758672/0001-75
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.973,90
Cedente: CALCADOS ITAPUA S.A CISA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030518

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,  20/06/2012
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
VIGÉSIMA QUINTA CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Patos, através da Secretaria de Administração, no uso de suas atri-
buições legais e respeitando os ditames do Item III c/c Item XIII do Edital de Abertura de Concurso 
Público nº. 002/2010, bem como observando o Termo de Homologação assinado pelo Prefeito 
Constitucional e publicado no Diário Oficial do Município em 07 de dezembro de 2010, RESOLVE, 
convocar os candidatos abaixo relacionados, aprovados e classificados no respectivo Concurso 
Público, para entregar até o dia 28 de junho de 2012 os seguintes exames e documentos necessários 
para a consequente investidura no cargo:

I - DA APRESENTAÇÃO DOS EXAMES DE SAÚDE:
1. Conforme preconiza o Subitem 1.7 do Item III do Edital de abertura do Concurso, o candidato 

deverá apresentar aptidão física e mental para exercer quaisquer dos cargos ofertados no certame. 
Assim sendo, até a data estabelecida alhures (28/06/2012) o candidato deverá pessoalmente ou 
por procurador munido de procuração pública com poderes especiais para o ato apresentar no Pro-
tocolo Especial instalado na sede da Secretaria de Administração (Centro Administrativo Municipal 
Dr. Aderbal Martins - Rua Horácio Nóbrega, s/n, Belo Horizonte, Patos - PB, CEP: 58700 - 000) os 
seguintes exames de saúde: 

1.1. Raios-X do Tórax;
1.2. Eletrocardiograma;
1.3. Tipo Sanguíneo;
1.4. Parasitológico de Fezes;
1.5. Hemograma Completo;
1.6. Parecer do Exame Clínico de até 08 (oito) dias de um Médico do Trabalho.
2. O candidato que não entregar qualquer dos exames solicitados perderá o direito a investidura 

no cargo.

II - DA APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL:
1. De acordo com o Subitem 4 do Item XIII do edital de abertura do concurso o candidato no 

mesmo local e prazo estabelecido acima (até 28/06/2012) deverá apresentar os seguintes docu-
mentos autenticados: 

1.1. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
1.2. Cópia do Título de Eleitor, com o comprovante de votação na ultima eleição (2º turno) ou 

Certidão de quitação fornecida pelo Cartório Eleitoral Competente;
1.3. Cópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os candidatos 

do sexo masculino;
1.4. Cópia da cédula de identidade;
1.5. Cópia da ultima declaração de imposto de renda apresentada a Secretaria da Receita Federal, 

com as devidas atualizações e/ou complementações ou, no caso do candidato não ser declarante, 
declaração firmada por ele próprio, nos termos da Lei n.º 8.429/1992, caso tenha feito tal declaração;

1.6. Cópia do comprovante de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
1.7. Cópia do documento de inscrição PIS - PASEP, caso possua;
1.8. 02 (duas) fotos 3x4 recente, colorida (fundo branco);
1.9. Declaração, com firma reconhecida, de que não acumula cargo, função ou emprego, exceto 

os legalmente permitidos, garantido o direito a opção no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe 
o Estatuto do Servidores Públicos Municipais;

1.10. Declaração, com firma reconhecida, de não haver sofrido, no exercício da atividade pública, 
penalidade por atos incompatíveis com serviço público;

1.11. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais;
1.12. Comprovação da escolaridade mínima exigida para o cargo;
1.13. Certificado(s) de Curso de Informática totalizando no mínimo 120 hs/aula para os cargos 

que foram exigidos;
1.14. Comprovante de Registro no devido Conselho de Classe, para as vagas destinadas às 

profissões regulamentadas, de acordo com a legislação específica;
1.15. Cópia dos documentos que comprovem os demais pré-requisitos constantes no item II do 

edital de abertura, respeitando as particularidades de cada
cargo.
2. O candidato que não entregar qualquer dos documentos solicitados perderá o direito a 

investidura no referido cargo.

III - DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS:
1. Os candidatos abaixo elencados devem se apresentar pessoalmente ou por procurador 

munido de procuração pública com poderes especiais para o ato no Protocolo Especial instalado 
na sede da Secretaria de Administração até o dia 28 de junho de 2012 no horário das 08h00min às 
12h00min (Centro Administrativo Municipal Dr. Aderbal Martins - Rua Horácio Nóbrega, s/n, Belo 
Horizonte, Patos - PB, CEP: 58700 - 000) portando todos os exames e documentos descritos nos 
Itens I e II do presente ato convocatório.

2. Ficam convocados os seguintes candidatos:

CARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE:
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
POSIÇÃO NOME    Nº DA INSCRIÇÃO
46  MARIA ADRIANA GUEDES MENDES  2204789
47  ROSA CLAUDIA PEREIRA ALMEIDA  2206409

DENTISTA CLASSE I - ESF
POSIÇÃO NOME    Nº DA INSCRIÇÃO
38  JULIANA DE MEDEIROS LINO     2203860

38 Convocado por força de Liminar concedida no Processo Judicial n.º 0252012003103-1, em 
tramitação pela 5ª Vara da Comarca de Patos (PB).

3. Os candidatos aprovados e classificados não convocados nesta listagem devem aguardar 
nova convocação.

IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS:
1. Conforme dispõe o subitem 8 do item XIII do edital de abertura, a falta de comprovação de 

qualquer dos requisitos para a investidura até a data da posse ou a prática de falsidade ideológi-
ca em prova documental acarretarão a anulação de todos os atos praticados, sem prejuízo das 
sanções legais cabíveis.

2. Todas as informações concernentes ao presente edital devem ser solicitadas pessoalmente 
na Secretaria de Administração no setor de protocolo especial (tratar com: Washington), ou ainda 
através do telefone (83) 3423-3610, ramal 222, e no site www.patos.pb.gov.br.

3. O Protocolo Especial que receberá a documentação dos candidatos convocados funcionará 
do dia 19 de junho de 2012 a 28 de junho de 2012 (termo final), das 08h00minh às 12h00minh. 
Não serão recebidos documentos e exames médicos fora do horário e data estabelecidos sob 
nenhuma condição ou justificativa.

4. Os documentos e exames médicos devem ser entregues conjuntamente no Protocolo Especial 
em envelopes separados contendo o nome do convocado, o cargo e o assunto (Documentação 
ou Exames).

5. Não serão aceitos documentos enviados por e-mail, fax e outros. Só serão tidos como váli-
dos os documentos protocolados no referido Protocolo Especial da Secretaria de Administração.

6. Após analise dos documentos e instrução do processo de admissão funcional será agendada 
a assinatura do Termo de Posse do convocado.

7. A instrução do processo descrita acima será realizada individualmente e consistirá na simples 
conferência dos exames e documentos apresentados (se atendem ao que foi solicitado nos Itens I 
e II deste Edital). Tal múnus ficará a cargo do Gerente de Administração da SECAD que ao final irá 
lavrar uma certidão de conferência e despachará o processo para a convocação final do candidato.

8. Todos os processos de admissão da vigésima quinta chamada deverão ser concluídos até 
o dia 28 de junho de 2012.

Patos - PB, em 18 de junho de 2012
José Corsino Peixoto Neto
Secretário de Administração

AVISO PREGÃO PRESENCIAL 011.2012
A Prefeitura Municipal de São José dos Ramos-PB, através de sua Pregoeira, torna público 

que fará realizar no dia 12 de julho de 2012, às 10:00 horas procedimento licitatório na modalidade 
pregão, destinado a AQUISIÇÃO POR COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,  que será regida pela Lei federal nº. 10.520|2002 c\c a Lei 
Federal 8.666/93, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
Maiores informações na sede da Prefeitura Municipal de São José dos Ramos, localizada na Praça 
Noé Rodrigues de Lima, s|n, centro, São José dos Ramos-PB, Telefone: (83)3286-1086.

São José dos Ramos-PB, 18 de junho de 2012.
ALEXSANDRA NÚBIA ALVES DE MORAE

PREGOEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA
CNPJ (MF) Nº 11.245.287/0001-36

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2012
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA - ESTADO DA PARAIBA, vem por intermédio 

deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2012 , no dia 
03 de julho de 2012, ás 10h00, horário local, que tem como objetivo a Aquisição de Medicamentos em 
geral, destinados ao assistencialismo ao povo carente deste município, conforme descritos e especifi-
cados no ANEXO I - Termo de Referência, após assinatura do contrato decorrente desta licitação.  Os 
interessados poderão retirar o edital na sede da Secretaria. 

Santa Helena - PB, 19 de junho de 2012. 
José Mericiano Muniz de Lima 

Pregoeiro(a) Oficial. 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 090/2012/SEDUC/PMCG
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRAN-

DE, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pelo Chefe Maior do Poder Executivo Municipal 
e, ainda, em cumprimento às disposições contidas na norma inscrita no Art. 51, “Caput”, c/c o Art. 21, 
da Lei Nacional das Licitações e Contratos, e através do Pregoeiro Oficial do Município, comunica aos 
interessados que fará realizar licitação, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº. 090/2012/
SEDUC/PMCG, do tipo “Menor Preço Global”, tendo como objeto à AQUISIÇÃO NOTEBOOKS PARA 
ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, dia 03 de Julho de 2012, às 09h00min, 
na sede da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Dr. João Moura, nº 528, São José, 
Campina Grande/PB. O Edital e seus Anexos encontram-se a disposição dos interessados no ende-
reço acima mencionado ou no site www.campinagrande.pb.gov.br. Maiores informações através do 
telefone/fax: (83) 3310-6057.

Campina Grande, 14 de Junho de 2012.
Felipe Silva Diniz Júnior

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2012
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através da sua Pregoeira, designada pela Portaria 

nº174/2009, publicado no Diário do Poder Municipal de 08 de maio de 2009, torna público para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar às 10:00 horas do dia 03 de julho de 2012, na sala 
da CPL, localizada à Rua Cônego Firmino Cavalcante, 1.339, Centro, Alagoa Grande-Pb, Pregão Pre-
sencial nº 013/2012, tipo Menor Preço por Item,  a qual será processada e julgada  em conformidade 
com a Lei 10.520/2002, Decreto Municipal nº 012/2009, publicado no Diário Oficial do Município no 
dia 08/05/2009 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, tendo como 
objeto à aquisição de gêneros alimentícios com entrega parcelada destinados a esse Município. O 
Edital e demais informações poderão ser obtidas nos dias úteis, no horário das 08:00 às 11:00 horas 
no endereço acima ou pelo telefone (83) 3273-2687.

Alagoa Grande, 19 de junho de 2012.
Maria Dalva da Silva Batista

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA/PB.
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2012
OBJETO: Aquisição de um veículo com as seguintes características mínimas: pickup simples, 

fabricação nacional, zero quilômetro. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2012. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Fundo Municipal de Saúde de São Sebastião de Lagoa de Roça: 
02110.10.301.2007.1059 - Natureza da Despesa: 4490.52. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00061/2012 - 
18.06.12 - FIORI VEICOLO LTDA - R$ 30.130,00 (trinta mil cento e trinta reais).

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 158/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 06/07/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de Equipamentos A.P.H atendimento pré-hospitalar, destinado ao Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraiba - CBMPB, 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 - 12-00796-3
João pessoa, 19 de junho de 2012.

Ana Maria A.A. Nobrega
Diretora Executiva da Central de Compras

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 24.02.12.558 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2012
DATA DE ABERTURA: 02/07/2012 - ÀS 10:00h.
REGISTRO CGE Nº 12-00811-6
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COM FORNE-

CIMENTO DE ALMOÇO, JANTAR, COFFEE BREAK, HOSPEDAGEM, LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO 
E SALA, PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, ASSISTÊNCIA E GESTÃO EM 
DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS NO ESTADO DA PARAIBA.

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

João Pessoa, 19 de junho de 2012.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/12
Registro CGE Nº. 12-00775-6
OBJETO: Contratação de empresa para  prestação de serviços de locação de veículos automo-

tivos para a PBGÁS, em conformidade com Anexo 2 - Termo de Referência.
RETIRADA DO EDITAL: Através do site http://www.pbgas.pb.gov.br e / ou obtido pelos interes-

sados, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min 
e das 14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio 
Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa - PB.

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 04/07/2012, às 14h30min na 
sede da PBGÁS, no endereço acima. 

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS
Pregoeira

João Pessoa > Paraíba > QUARTA-FEIRA, 20 de junho de 2012Publicidade
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NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº RIVALDO DE ARAUJO DIAS, CPF: 874.174.804-20, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 244001924, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº CARLOS ANTONIO COSMO, CPF: 103.599.104-75, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 00279085/11, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª BRUNA LAYSE FREIRE, CPF: 082.815.164-45, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 138031391, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª ERINEIDE DINIZ DIAS, CPF: 078.471.434-70, PARA QUE 
COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 00280267/11, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª JOCEANNY MARQUES BARRETO DA SILVA, CPF: 110.391.994-61, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 138036052, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª ALCILEIDE TAVARES, CPF: 076.207.864-22, PARA QUE 
COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 138044433, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº MANOEL LIMA DO NASCIMENTO, CPF: 109.083054-86, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 138038397, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª LINDALBA PEREIRA LOPES, CPF: 943.134.237-53, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 138033956, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA, CPF: 075.754.044-90, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 138044663, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº ADRIANO MARROCOS DA SILVA, CPF: 085.506.084-08, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 138034726, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº BRUNNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO, CPF: 064.963.894-89, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 138039251, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº SILVANILDO SERGIO DE OLIVEIRA, CPF: 089.227.964-80, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 138043759, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª MARIA IVONETE DA SILVA, CPF: 041.966.504-81, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 138044735, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª JOANA DARC ALVES DE LIMA, CPF: 753.646.464-91, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 00277427/11, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº RAIMUNDO NONATO NUNES, CPF: 040.338.264-59, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 00275642/11, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº SEVERINO JOAQUIM DA SILVA, CPF: 036.580.374-07, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 138034212, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº LUIS CARLOS CASSIANO DA SILVA, CPF: 980.781.274-72, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 138038818, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº RUY DE SOUSA FARIAS FILHO, CPF: 910.458.944-00, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 138036314, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª ISRAEL BARBOSA DE LIMA, CPF: 030.509.424-60, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 138045527, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª MARIA APARECIDA DA SILVA FIGUEIREDO, CPF: 885.852.804-25, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 244011827, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª MARIA DE LOURDES BERNARDO FIGUEIREDO, CPF: 
041.299.394-59, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA 
PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO 
DE SUAS PARCELAS DO CONTRATO: 209000304, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE 
ADOÇÃO DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS 
OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª SARAH STEPHANIE SIQUEIRA QUEIROZ, CPF: 072.506.454-47, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 244015329, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº LUAN GOMES DE AGUIAR, CPF: 075.016.524-30, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 138046223, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª ELAINE MATIAS MARIANO, CPF: 007.940.294-18, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 138036912, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª PAULA IRANETE SILVA DOS SANTOS, CPF: 064.650.124-05, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 138043442, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº MARINALDO GALDINO FELIX, CPF: 045.860.924-24, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 138046006, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº MARCOS RAMOS LIMA DA SILVA, CPF: 067.013.224-17, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 138037959, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª ANA CLAUDIA RAPOSO DA SILVA, CPF: 085.190.494-78, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 138037258, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº FABRICIO BATISTA FLEURI, CPF: 797.236.671-34, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 138041782, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº WALTER CORREIA DE BRITO FILHO, CPF: 206.103.354-72, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 138004823, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº JAMES REGIS COSTA, CPF: 714.514.634-72, PARA QUE 
COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 138035410, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº JOSENILDO GOMES DA SILVA, CPF: 036.975.144-23, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 138044393, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº SEVERINO HERCULANO DOS SANTOS, CPF: 057.855.704-59, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 244002590, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª IVANISE ARAUJO DE MEDEIROS, CPF: 021.785.894-56, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 244008793, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª JULIANE IOMERY LIMA CASE, CPF: 053.325.344-69, PARA QUE 
COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 00232089/10, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº JOSE DE ARIMATEIA MEDEIROS, CPF: 674.703.864-91, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 209000355, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº JOASSIS SEBASTIAO DOS SANTOS, CPF: 034.827.174-35, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 138045125, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº SANDOVAL MORENO DE OLIVEIRA, CPF: 204.279.304-30, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 00234926/10, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº JAIR DE FRANÇA SOUZA, CPF: 309.351.304-97, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 138036571, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº LUIZ CARLOS DOS SANTOS, CPF: 034.659.134-18, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 138035747, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº EDUARDO JOSE MIRANDA DA SILVA, CPF: 034.911.214-26, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 138035638, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª MARIA DO SOCORRO FARIAS DE ANDRADE, CPF: 052.523.954-
54, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 
105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 138026965, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª PATRICIA NASCIMENTO GOMES DA SILVA, CPF: 035.937.504-90, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 138038177, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª CAMILA DA SILVA SOBRIHHO, CPF: 086.860.784-35, PARA QUE 
COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 138038226, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº GILMAR DAS NEVES BARBOSA, CPF: 277.185.654-91, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 00215474/09, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº RONALDO FRANCISCO DE FREITAS, CPF: 022.701.904-08, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 244001020, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº CHARLES GOMES PEREIRA, CPF: 109.839.960-91, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 138025129, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº PAULO ALVES, CPF: 067.535.314-91, PARA QUE COMPAREÇA 
EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO 
PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO CONTRATO: 00193943/09, 
DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE 
JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª SANDRA MARIA GONCALVES DOS SANTOS, CPF: 602.171.894-
15, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 
105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 138045158, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº DANYLLO PEREIRA LUNA, CPF: 083.191.414-94, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 138042914, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª TATIANA LINDOLFO DE MELO, CPF: 062.657.474-95, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 138044220, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº LINDENBERG DA SILVA, CPF: 467.872.914-34, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 138040927, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª JULIANA GRACE VIEGAS TAVARES, CPF: 073.818.734-86, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 138040429, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº JOSE DA SILVA, CPF: 110.392.994-15, PARA QUE COMPAREÇA 
EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO 
PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO CONTRATO: 209000200, 
DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE 
JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº THIAGO FELIPE FERREIRA DA SILVA, CPF: 068.112.504-70, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 244007916, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº JOSE FIRMINO ALVES FILHO, CPF: 092.104.714-23, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 138045750, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº GILMAR ALEXANDRE GONCALVES, CPF: 700.130.434-47, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 138045983, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº JOSE DE ALMEIDA PONTES, CPF: 131.851.604-87, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 00098804/09, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª RUHANDRA VIANA DOS SANTOS, CPF: 111.767.594-77, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 00283611/11, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº LUSIMAR MARIA PEREIRA SOUZA, CPF: 032.723.494-64, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 244015954, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª RAFAELA PAIVA ACIOLE, CPF: 065.546.574-01, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 00276726/11, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº ARTUR FERREIRA DE LIMA NETO, CPF: 055.372.684-69, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 138045823, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº ANTONIO GABRIEL MARQUES NETO, CPF: 109.231.844-57, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 138042234, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº JOAO PATRICIO DE FREITAS MOREIRA, CPF: 102.096.954-71, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 138033003, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº HELIO ARAUJO DOS SANTOS, CPF: 037.652.644-07, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 138043311, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº JOAO GABRIEL DE LIMA, CPF: 064.145.704-94, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 138043030, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº CLEOMAR MARIA DIAS DA SILVA, CPF: 095.277.114-44, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 138043045, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº JOSEMAR BARBOSA DA SILVA, CPF: 095.953.674-43, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 138043092, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº CICERO HERON ALMEIDA SALVINO, CPF: 023.804.244-89, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 138027390, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº JOSE VIEIRA VAZ, CPF: 076.439.004-00, PARA QUE COMPAREÇA 
EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO 
PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO CONTRATO: 138029212, 
DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE 
JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº JEFFERSON DE LIMA PEREIRA, CPF: 012.040.184-30, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 138043976, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº DECIO ANTONIO LUCIO SENA, CPF: 023.695.684-10, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 244008633, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº MARLON DO NASCIMENTO BARROS, CPF: 102.732.064-35, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 138032803, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª ROBERTA VITOR DA SILVA, CPF: 083.658.474-00, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 00275805/11, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº JAELSON BATISTA DE FIGUEIREDO PINTO, CPF: 076.086.854-92, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 138043400, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº JULIO CESAR ANGELO DA SILVA, CPF: 098.401.064-57, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS 
DO CONTRATO: 138035846, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº EDNALDO LUIZ DE AGUIAR, CPF: 424.598.004-44, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 138037798, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.
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rápidas

Sociedade

O escritório de conta-
bilidade da cidade de Patos 
Ecoplan que tem a frente 
os renomados contado-
res Rozildo Morais e Sa-
lete Lacerda, ofereceram 
no ultimo final de semana 
um café da manhã, para  
a sociedade patoense, os 
funcionários,  parceiros  
e clientes, o evento foi 
muito prestigiado pela 
sociedade.

Café da 
manhã

> Destaque
Em meio nordestino, o vaqueiro itapo-

ranguense Gilson Porcino, sobrinho do ex-
-prefeito antônio Porcino, vem ganhando 
destaque perante as maiores vaquejadas já 
realizadas no Sertão. montado em um dos 
melhores cavalos da região, o apaixonado 
por vaquejada nunca entrou pra perder 
e sim pra representar sua cidade. Condu-
zindo sempre o nome da sua cidade natal, 
Gilson em todas as competições envolve o 
nome da cidade amada. O vaqueiro já dis-
putou diversas competições nos estados da 
Paraíba, Ceará, Pernambuco e rio grande 
do Norte. Uma das últimas vaquejadas 
que Gilson Porcino disputou, aconteceu na 
cidade de Curral Velho, onde aconteceu o 
Circuito Caninana do Forró, que irá premiar 
os vaqueiros ganhadores com mais de 300 
mil reais em prêmios.

O renomado advogado Francisco 
Lopes de Lacerda e sua esposa a médica 
doutora Terezinha Gomes Alves Lopes 
fizeram um tour pelo velho mundo o casal 
percorreu oito países europeu, visitando 
o Santuário de Nossa Senhora de Fatima 
em Portugal, Paris, Bruxelas e a Biblioteca 

> Festa
João Pedro de Pedra Branca serão dois dias: 13 e 

14 de julho, diz prefeito.
O prefeito de Pedra Branca, Anchiêta Noia (PTB), 

reuniu-se, com a comissão organizadora do tradicional 
João Pedro e chegou à conclusão que devido à estia-
gem que atinge a Região Nordeste e em especial a 
cidade de Pedra Branca, a festa só será realizada em 
dois dias, que são 13 e 14 de julho.

“Os municípios do Vale do Piancó já decretaram 
estado de calamidade, devido a grande seca que 
atinge a região em especial a cidade de Pedra Branca, 
não teria lógica fazer um mega evento com três dias 
como nos anos anteriores, vendo o homem do campo 
sofrendo tanto devido a estiagem, mas também não 
poderíamos deixar de fazer o João Pedro de Pedra 
Branca, já tradicional em toda região”, concluiu o 
prefeito.

> Campanha
As Imobiliárias  Casa Forte e Santa Cecília estão 

preparando uma grande campanha para o mercado 
imobiliário de Patos segundo Fernando Savio (Casa 
Forte) incorporado do loteamento Altiplano Vista 
Nobre em Patos, a campanha é para os clientes  e 
corretores de Patos e região. O lançamento vai ser 
com um café da manhã para os corretores para co-
nhecerem a dinâmica da campanha que está sendo 
guardada e sete chaves

.
> Sisu

Começaram na última segunda-feira, e se esten-
derão até a próxima sexta-feira, dia 22, as inscrições 
para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), destinadas 
aos estudantes que participaram do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) do ano passado. As inscri-
ções são gratuitas e devem ser feitas pela internet, 
através do sisu.mec.gov.br.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), 
estão sendo oferecidas 30.548 vagas em institui-
ções públicas de ensino superior disponíveis pelo 
Sisu com campi em 180 municípios de 21 estados 
brasileiros, entre os quais a Paraíba, e o candidato 
pode escolher duas opções de curso, indicando a 
sua prioridade.

> livro
O médico e escritor Antônio de Lisboa Arruda Silva  

popularmente conhecido como Dr. Lisboa, vai lançar no 
próximo dia 21, a partir das 20h, nas dependências da 
Câmara Municipal, a sua segunda obra.

O livro é intitulado Bodas de Prata e foi edita-
do e impresso pela editora da UFPB (Universidade 
Federal da Paraíba). A expectativa é de mais uma 
noite de muita emoção, especialmente para o autor 
e sua família.

O lançamento deverá reunir também um grande 
público, especialmente amigos, familiares e literatos, 
repetindo o sucesso do lançamento do primeiro livro 
do autor, Mistureba, lançado no final do ano passado. 

Joanina, é uma biblioteca do século XVIII 
situada, no pátio da Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra. Apresenta 
um estilo marcadamente rococó, sendo 
reconhecida como uma das mais origi-
nais e espetaculares bibliotecas barrocas 
europeias.  

Velho mundo 

a pequena Vivian lacerda

Isolda Som com o esposo Fernando Som

Os funcionários da ecoplan no café da manhã
O contador rogério Lacerda, a esposa Gláucia Lacerda e sua mãe 
Saleta de lacerda com a pequena Vivian

Dr. Chico e a esposa Dra. Terezinha no Santuário de Fátima em Portugal

Dr. Chico e a esposa Terezinha na Joanina a biblioteca do Século XVIII situada, no pátio da 
Faculdade de Direito da Universidade



 A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HIDRICOS E DA CIENCIA E TECNOLOGIA 
- SERHMACT - torna público que requereu à SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AM-
BIENTE, a Licença de Operação 3054, processo nº 2012-003121/TEC/LO-3054, para o Sistema Adutor do Congo - 2ª 
Etapa- com Adutora, Estações de Bombeamento, reservatório Elevados e Apoiados.

 A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HIDRICOS E DA CIENCIA E TECNOLOGIA 
- SERHMACT - torna público que requereu à SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO 
AMBIENTE, a Licença de Operação 3093, processo nº 2012-003248/TEC/LO-3093, para o Sistema Adutor de Acauã 
- Regiões: ITABAIANA/CAMPINA GRANDE -PB.

 A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HIDRICOS E DA CIENCIA E TECNOLOGIA 
- SERHMACT - torna público que requereu à SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AM-
BIENTE, a Licença de Operação 3094, processo nº 2012-003249/TEC/LO-3094, para  Trabalhos Técnicos, Diagnostico 
e Analise a Estabilidade e Integridade da Barragem Saco - Sítio Saco- Zona Rural- Nova Olinda - PB.

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HIDRICOS E DA CIENCIA E TECNOLOGIA 
- SERHMACT - torna público que requereu à SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO 
AMBIENTE, a Licença de Operação 3095, processo nº 2012-003252/TEC/LO-3095, para a Recuperação e Conclusão 
da Barragem Jandaia - Bananeiras-PB.

BIASFORTE CONST. E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF Nº 13.214.781/0001-69, torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1513/2012 em João Pessoa, 
13 de junho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação multifamiliar c/08 unidades habitacionais, dotado 
de sistema de esgotamento sanitário (fossa séptica e sumidouro), na Rua Maria Lianza Aranha Cavalcante S/N LT 338, 
QD 100 - Cid. Funcionário I Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-001988/TEC/LO-2673.

ADRIANO ROBERTO DA SILVA COUTO - CPF Nº 029.834.554-40, torna público que requereu à SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para Licença de Operação para Serviço de Bar com Música 
Eletrônica-AC 264m² S/N - Mata Redonda - Alhandra - PB. Processo: 2012-003269/TEC/LO-3100.

A ALK EMPREENDIMENTOS LTDA COM CNPJ: 087506830001-06 TORNA PUBLICO QUE REQUEREU A SEMAM- 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, A LICENÇA PREVIA PARA ATERRAMENTO E CONSTRUÇÃO DE GALPÃO, 
SITUADO A RUA: PROJETADA ,LOTE 178, QUADRA 208 NO DISTRITO INDUSTRIAL DE MANGABEIRA, NA CIDADE 
DE JOAO PESSOA-PB
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>>> SUcESSo > Número equivale a 59,94% da meta estadual que foi estipulada pelo Ministério da Saúde

Vacinadas mais de 176 mil crianças 
contra a paralisia infantil no Estado 

o Governo do Estado, por meio da Se-
cretaria de Saúde (SES), imunizou, até a 
tarde de ontem, 176.940 crianças contra a 

paralisia infantil, o que 
equivale a 59,94% da meta estadual 

estipulada pelo Ministério da Saúde.

Aabertura da campanha  
foi realizada no municí-

pio de Pedro Régis, no último 
dia 16, e mais de mil postos 
de saúde administrados pe-
las Secretarias Municipais 
de Saúde disponibilizam as 
vacinas. A SES distribuiu 330 

mil doses da vacina.
A chefe do Núcleo de 

Imunização da SES, Missânia 
Moreira, chama a atenção das 
mães para a importância de 
levar seus filhos para se va-
cinar. “Apenas nos primeiros 
quatro dias da campanha já 

conseguimos vacinar 59,90% 
da meta. Esse é um número 
bom, mas é importante frisar 
que a mãe que ainda não va-
cinou seu filho tem até o dia 
6 de julho para isso”, disse.

A paralisia infantil, tam-
bém conhecida como polio-
mielite, é uma doença infecto-
-contagiosa aguda, causada 
por vírus, e caracterizada 
por um quadro de paralisia 
flácida, de início súbito. Ela 
foi praticamente erradicada 
nas áreas desenvolvidas do 
mundo com a vacinação siste-
mática das crianças, mas o ví-
rus ainda está ativo em alguns 
países da África e da Ásia. Para 

evitar que seja reintroduzido 
nas regiões que não registram 
mais casos da doença, as cam-
panhas de imunização devem 
ser repetidas todos os anos. O 
último caso no Brasil aconte-
ceu no ano de 1989, na cidade 
de Sousa (PB).

A campanha de vaci-
nação contra a paralisia in-
fantil é destinada a crianças 
menores de 5 anos (até 4 
anos, 11 meses e 29 dias). Os 
municípios que necessita-
rem de alguma informação 
podem acionar a Secretaria 
de Estado da Saúde pelos 
telefones: (083) 3214-7458 e 
3218-7388.

SEMANA DA EXEcUÇÃo

TRT arrecadou mais de R$ 3,8 mi 
durante a Semana da Execução

Os valores arrecada-
dos na Semana Nacional 
de Execução Trabalhis-
ta na Paraíba somaram 
quase R$ 4 milhões (R$ 
3.869.912,61). Em audiên-
cias realizadas com proces-
sos na fase de execução, os 
valores ultrapassaram R$ 2 
milhões (R$ 2.198.849,01). 
Já nos leilões, os valores ar-
recadados chegam a R$ 1,7 
milhões (R$ 1.671.063,60). 
Esses números ainda po-
dem ser alterados com no-
vos valores enviados pelas 
Varas do Trabalho

A Semana da Execução 
aconteceu em todo o Brasil 
de 11 a 15 e foi um projeto 
do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) e Conse-
lho Superior da Justiça do 
Trabalho (CSJT). Conforme 
definição do CSJT, a Sema-
na da Execução não iria se 
resumir apenas a audiências 
para tentativa de concilia-
ção ou pesquisas para a 
identificação de devedores 
e seus bens, por meio de 
ferramentas eletrônicas 
como o Bacenjud, Renajud 
e Infojud, o período serviria 
para uma contagem cada 
vez mais precisa dos pro-
cessos na fase de execução.

Além disso, durante 
os cinco dias do evento 
foram expedidas certidões 
de crédito, foi feita reava-
-liação de processos que es-
tavam em arquivo provisório 
por falta de bens a serem 
penhorados, revisão e or-
denação do Banco Nacional 
de Devedores Trabalhistas 
(BNDT), além da divulgação 
à sociedade dos resultados 
alcançados com a criação 
do banco.

Na Paraíba estavam 
envolvidos com a Semana 
da Execução, 49 juízes, 385 
servidores e os 9 desem-
-bargadores do Tribunal. 
Aconteceram em todo o 
Estado 1.437 audiências e 
3.501 pessoas foram aten-
didas.

 
NEGócIo LEGAL - O 

Tribunal do Trabalho da Pa-
raíba apresentou, na semana 
passada, o projeto Negócio 

A Secretaria de Estado 
da Saúde, por meio da Vi-
gilância em Saúde, lançou 
ontem, no auditório do Hos-
pital Estadual de Emergência 
e Trauma Senador Humberto 
Lucena, em João Pessoa, o 
Plano para Redução da Vul-
nerabilidade e Risco de Morte 
por Homicídios na idade de 
15 a 29 anos, que será desen-
volvido em parceria com as 
Secretarias da Segurança e 
Defesa Social e da Educação.

O projeto pretende be-
neficiar, nesse primeiro mo-
mento, 23 municípios parai-
banos, que foram escolhidos 
por causa do número elevado 
de homicídios ou pela acen-
tuação de óbitos a partir do 
ano de 2009, tendo como base 
os dados analisados pela SES 
coletados no período de 2005 
a 2010, quando foram regis-
tradas 5.656 mortes na faixa 
etária escolhida, sendo 55,7% 
de homens.

Segundo a gerente exe-
cutiva de vigilância em saú-
de, Júlia Vaz, além de reduzir 
a vulnerabilidade e o risco 

[PARcERIA]

Plano vai reduzir homicídios na PB
de morte por homicídios na 
faixa etária dos 15 a 29 anos, o 
plano pretende implementar 
a vigilância epidemiológica 
das violências nas Secretarias 
de Saúde dos 23 municípios 
classificados como prioritá-
rios. “Esse plano pretende 
juntar as Secretarias de Saú-
de, Educação e Segurança em 
busca de um único objetivo: 
trazer a tranquilidade aos 
nossos lares”, esclarece a 
gerente.

Para isso, segundo Júlia 
Vaz, serão realizadas ofici-
nas de discussão com todos 
os envolvidos na ação, bem 
como será incorporado o tema 
‘Cultura de Paz’ nas salas de 
aula. A emissão de  boletins 
epidemiológicos semestrais, 
realização de visitas para exe-
cutar oficinas com donos de 
estabelecimentos, bem como 
visitações aos municípios 
participantes são outras ações 
previstas no plano. “Essa ação 
conjunta vai utilizar uma 
metodologia extremamente 
educativa, por isso a necessi-
dade desse encontro com os 

representantes da Educação 
e Segurança”, observou.

De acordo com o secre-
tário de Estado da Segurança 
e da Defesa Social, Cláudio 
Coelho Lima, o projeto é de 
suma importância para a so-
ciedade paraibana. “É muito 
importante desenvolver pla-
nos que visam educar nossa 
juventude para a problemáti-
ca que estamos vivenciando 
nos dias de hoje. Acredito 
que a educação pode sensi-
bilizar e influenciar nossos 
jovens para uma cultura de 
paz”, ressaltou.

Já a representante da se-
cretária de Estado da Educa-
ção, Edla Barbosa, acredita 
que o Plano de Redução da 
Vulnerabilidade e Risco de 
Morte por Homicídios vem 
a somar com todos os pro-
jetos que são desenvolvidos 
pelo órgão. “É muito impor-
tante acrescentar ações que 
visem diminuir a violência 
em nosso Estado, por isso 
estamos de braços abertos 
para participar desse pla-
no”, afirmou.

João Pessoa
Campina Grande
Santa Rita
Bayeux
Cabedelo
Patos
Guarabira
Caaporã
Mamanguape
São Bento
Congo
Alcantil
Campo de Santana
Catingueira
Curral Velho
Diamante
Ibiara
Igaracy
Junco do Seridó
Olho d´água
Olivedos
Santana dos Garrotes
Brejo dos Santos

Municípios clas-
sificados como 
prioritários

Legal, que propôs a venda 
de bens penhorados para 
pagamento de dívidas tra-
balhistas via internet em 
um leilão permanente. O 
lançamento aconteceu no 
Fórum Trabalhista Maxi-
miano Figuei-redo, em João 
Pessoa.

Pelo  projeto,  qual -
quer pessoa que estiver 
interessada em arrematar 
bens penhorados pela Jus-
tiça Trabalhista na Paraíba 
poderá consultar o site do 
p r o j e t o  N e g ó c i o  Legal 
(www.negociolegal.trtpb.
com.br). 

No site do TRT (www.
trt13.jus.br) será dis-po-
nibilizado um link direto 
para leilão. Os bens ficarão 
disponíveis no sistema por 
no mínimo trinta dias. Os in-
teressados deverão fazer um 
cadastramento no site e 
apresentar documentação 
pessoalmente na Central 
de Mandados. Este proce-
dimento acontece somente 
uma vez.

Também na semana 
passada, o TRT realizou as 
últimas edições dos cha-
mados leilões presenciais, 
ou seja, com a participa-
ção efetiva do público em 
um auditório. Os leilões 
tradicionais aconteceram 
em João Pessoa e Campi-
na Grande. No leilão de 
Campina foram colocados 
à venda bens penhorados 
em outras Varas do Traba-
lho da Paraíba.

[>>>] 

[>>>] 

Evento
DURANTE os cinco 

dias foram expedidas 
certidões de crédito 

e feita reavaliação de 
processo arquivado 

provisório por falta de 
bens à penhora

o evento aconteceu em todo o Brasil no período de 11 a 15

FoTo: Divulgação

A Secretaria de Estado 
da Educação (SEE) abriu 
ontem as inscrições para o 
Prêmio Estadual de Redação 
João Pedro Teixeira, uma 
iniciativa da SEE por meio 
da Gerência Operacional de 
Integração Escola Comuni-
dade (Goiesc), em atendi-
mento ao que preconiza a 
Declaração Universal dos 
Direitos Humanos com rela-
ção à liberdade de todos os 
povos e de todas as nações. 
O Edital foi publicado no 
Diário Oficial do Estado 
( D O E )  d e  s á b a d o  ( 1 6 ) , 
que circulou nessa terça-
-feira (19) e está disponí-
vel no Portal do Governo 
pelo: www.paraiba.pb.gov.
br/educacao, assim como o 
formulário para inscrição, que 
ocorrerá até as 18h do dia 31 
de agosto de 2012.

[EDUcAÇÃo]

Prêmio de Redação João 
Pedro Teixeira abre inscrição

A Polícia Militar pren-
deu quatro homens acu-
sados de integrarem uma 
quadrilha de assaltantes, 
na cidade de Patos. O grupo 
foi desarticulado depois de 
invadir a casa de um em-
presário e fazer o dono e 
mais quatro pessoas reféns. 
O crime aconteceu na noite 
de segunda-feira (18). A 
polícia foi acionada e cer-
cou a casa.

Com os acusados, os 
policiais apreenderam ar-
mas, dinheiro, joias, perfu-
me, além de um veículo. Fo-
ram presos Douglas Liberato, 
26 anos; Luiz Felipe, 28 anos, 
Gideon Francisco Barbosa, 26 
anos, e Luiz Carlos Filho, 28 
anos, todos de Pernambuco. 

A polícia investiga ou-
tro suspeito de participar 
da quadrilha. “Há mais de 

[QUATRo PRESoS]

Desarticulada a quadrilha 
acusada de assalto em Patos

“O prêmio tem como 
objetivo estimular e promo-
ver o conhecimento da his-
tória de João Pedro Teixeira 
e das lutas camponesas na 
Paraíba; contribuir para 
a formação da consciên-
cia crítica de estudantes e 
professores das escolas da 
rede estadual; e promover 
e divulgar as Ligas Campo-
nesas paraibanas como parte 
do patrimônio histórico cul-
tural brasileiro”, explicou 
o secretário de Educação, 
Harrison Targino.

O prêmio destina-se a 
alunos do Ensino Fundamen-
tal, Ensino Médio e de Educa-
ção de Jovens e Adultos, por 
meio de produções textuais. 
Serão definidas as categorias 
por gênero textual, vincula-
das às respectivas etapas ou 
modalidades de ensino.

três dias, alguns moradores 
confirmaram que viram os 
suspeitos na cidade”, disse o 
comandante do 3º Batalhão 
da PM, tenente-coronel Enéas 
Cunha Rolim.

Os acusados estão sendo 
ouvidos na Central de Polícia 
de Patos e serão encaminha-
dos ao presídio.

o grupo foi desarticulado 
depois de invadir a casa de 
um empresário e fazer o 
dono e mais quatro pessoas 
da família como reféns. 
o crime aconteceu na 
noite de segunda-feira e as 
prisões ocorreram depois 
que a polícia fez um cerco à 
residência



A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 06.03.12.522 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012
DATA DE ABERTURA: 03/07/2012 - ÀS 10:00h.
REGISTRO CGE Nº 12-00810-8
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 

DE COFFEE BREAK, ALMOÇO, SERVIÇO DE SOM, ORNAMENTAÇÃO 
E HOSPEDAGEM PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS DO 
CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS- CEFOR.

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

João Pessoa, 19 de junho de 2012.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe 

de Apoio, sediada na Av. Liberdade, 1973 - São Bento - Bayeux - PB, 
às 14:00 horas do dia 02 de Julho de 2012, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços espe-
cializados em consultas e exames diversos. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 071/2004. Informações: no horário das 12:00 as 18:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux - PB, 19 de Junho de 2012
JADILSON DA ROCHA QUEIROZ

Pregoeiro Oficial

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2012
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE NA 

ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.
DATA, HORA E LOCAL: Dia 05 de julho de 2012, às 09:00 horas, na 

sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de 
Novembro, 159, Centro, Cuité - PB.

EDITAL E INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter cópia do 
Edital completo junto a CPL no endereço supracitado. Demais informa-
ções na sede da CPL ou pelos telefones (83) 3372-2246/2447 Ramal 31.

Cuité/PB, 19 de junho de 2012.
Bruce da Silva Santos

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00013/2012
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de 

Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria 
Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00013/2012, que 
objetiva: Contratação de Bandas e Atrações Musicais, destinadas a abri-
lhantar aos Festejos Juninos realizados anualmente por esta; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ROBERTO 
RODRIGUES DE OLIVEIRA - R$ 199.000,00.

Bananeiras - PB, 05 de Junho de 2012
MARTA ELEONORA ARAGÃO RAMALHO 

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Bandas e Atrações Musicais, destinadas 
a abrilhantar aos Festejos Juninos realizados anualmente por esta.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00013/2012.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Bananeiras: 11:00 

- SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - 13.392.2020.2043 - 
13.695.2020.2044 - CONVÊNIO - MTUR

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2012
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e:
CT Nº 00101/2012 - 18.06.12 - ROBERTO RODRIGUES DE OLI-

VEIRA - R$ 199.000,00
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00013/2012.
OBJETO: Contratação de Bandas e Atrações Musicais, destinadas 

a abrilhantar aos Festejos Juninos realizados anualmente por esta.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 

e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: MARTA ELEONORA ARAGÃO RAMALHO .
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 05/06/2012.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com 
o Processo Tomada de Preços  nº  014/2012. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes
CONTRATADO:   Cristóvão Pires de Araújo 
OBJETO:  Prestação de serviços para o transporte de estudantes 

- ITEM 01   
VALOR R$:  1.000,00  (hum mil  reais) mensal.
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2012.

Santana dos Garrotes - PB, 12 de Junho de 2012
JOSÉ ALENCAR LIMA

Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com 
o Processo Tomada de Preços  nº  014/2012. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes
CONTRATADO:   Cícero Neto Costa de Araújo 
OBJETO:  Prestação de serviços para o transporte de estudantes 

- ITEM 02
VALOR R$:  1.500,00  (hum mil e quinhentos  reais) mensal.
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2012.

Santana dos Garrotes - PB, 12 de Junho de 2012
JOSÉ ALENCAR LIMA 

Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com 
o Processo Tomada de Preços  nº  014/2012. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes
CONTRATADO:   Geraldo Francelino dos Santos 
OBJETO:  Prestação de serviços para o transporte de estudantes 

- ITEM 03 
VALOR R$:  1.000,00  (hum mil  reais) mensal.
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2012.

Santana dos Garrotes - PB, 12 de Junho de 2012
JOSÉ ALENCAR LIMA

Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com 
o Processo Tomada de Preços  nº  014/2012. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes
CONTRATADO:   Francisco Lima 
OBJETO:  Prestação de serviços para o transporte de estudantes 

- ITEM 04
VALOR R$:  1.400,00  (hum mil e quatrocentos  reais) mensal.
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2012.

Santana dos Garrotes - PB, 12 de Junho de 2012
JOSÉ ALENCAR LIMA

Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com 
o Processo Tomada de Preços  nº  014/2012. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes
CONTRATADO:   Luiz Biam de Azevedo 
OBJETO:  Prestação de serviços para o transporte de estudantes 

- ITEM 05
VALOR R$:  1.340,00  (hum mil, trezentos e quarenta  reais) mensal.
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2012.

Santana dos Garrotes - PB, 12 de Junho de 2012
JOSÉ ALENCAR LIMA

Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com 
o Processo Tomada de Preços  nº  014/2012. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes
CONTRATADO:   Osvaldo Luiz da Silva 
OBJETO:  Prestação de serviços para o transporte de estudantes 

- ITEM 06
VALOR R$:  1.000,00  (hum mil  reais) mensal.
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2012.

Santana dos Garrotes - PB, 12 de Junho de 2012
JOSÉ ALENCAR LIMA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2012
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e ob-

servado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial 
nº 00016/2012, que objetiva: Contratação de Empresa para locação e 
prestação de serviços para os festejos juninos a ser realizado no período 
de 21 a 23.06.2012.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licita-
tório em favor de: ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS 
LTDA - R$ 113.060,00.

Bananeiras - PB, 18 de Junho de 2012
MARTA ELEONORA ARAGÃO RAMALHO  

PREFEITA      
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa para locação e prestação de 
serviços para os festejos juninos a ser realizado no período de 21 a 
23.06.2012.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2012.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Bananeiras: 11:00 

- SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - 13.122.2002.2042 - 
13.392.2020.2043 13.695.2020.2044 -  CONVÊNIO: MTUR

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2012
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e:
CT Nº 00100/2012 - 18.06.12 - ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTI-

CAS E EVENTOS LTDA - R$ 113.060,00
 

PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA 
DOS GARROTES, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições 
legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de nº 8.666 de 21 
junho de 1993, e suas atribuições posteriores resolve HOMOLOGAR E 
ADJUDICAR a decisão da Comissão de Licitação - C.P.L., ao Processo 
Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO de Nº 014/2012, em 
favor das seguintes pessoas físicas: ITEM 01 - CRISTOVÃO PIRES DE 
ARAÚJO, vencedor do referido item com o valor mensal de R$ 1.000,00 
(hum mil reais), ITEM 02 - CICERO NETO COSTA DE ARAÚJO, ven-
cedor do referido item com o valor mensal de R$ 1.500,00 (hum mil e 
quinhentos reais), ITEM 03 - GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS,  
vencedor do referido item com o valor mensal de R$ 1.000,00 (hum mil 
reais), ITEM 04 - FRANCISCO LIMA, vencedor do referido item com 
o valor mensal de R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais), ITEM 
05 - LUIZ BIAM DE AZEVEDO, vencedor do referido item com o valor 
mensal de R$ 1.340,00 (hum mil, trezentos e quarenta reais) e ITEM 
06 - OSVALDO LUIZ DA SILVA, vencedor do referido item com o valor 
mensal de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Santana dos Garrotes - PB, 11 de Junho  de 2012 .
José Alencar Lima

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA

TOMADA DE PREÇOS 004/2012
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Serra 

Branca, TORNA PÚBLICO aos interessados, a Tomada de Preços nº. 
004/2012, Tipo Menor Preço Global. Obra: REFORMA DE UNIDADE 
HOSPITALAR. Data de Abertura 05/07/2012 às 10:00hs, na sala de 
reuniões da CPL. O Edital encontra-se a disposição dos interessados 
na AV. Deputado Álvaro Gaudêncio nº. 60, Centro, Serra Branca - PB, 
maiores informações através do tel.: (83) 3354-1225 - De segunda a 
sexta-feira: das 08h00min às 12h00min. 

Serra Branca - PB, 19 de junho de 2012. 
Jocimar Farias de Arruda

Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
AVISO DE  ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2012
OBJETO: Contratação de serviços  para confecção de próteses 

dentárias para atender as atividades da Secretaria de Saúde e ação 
social  do município, conforme especificação do edital e seus anexos., 
que será realizado no dia 03 de Julho  de 2012 as 09:00:h00, na sala 
da CPL.INFORMAÇÕES: Na sala da CPL, na Rua Cassiano Rodrigues, 
05, Centro -Teixeira-PB, sede da Prefeitura Municipal, em todos os dias 
úteis, no horário de 8h00 as 13h00.

Teixeira – PB  19 de Junho de 2012 
JOAO BATISTA FARIAS ALVES  

PREGOEIRO/PMT
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
AVISO  DE LICITAÇÃO DESERTA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012 
OBJETO: Serviços de confecção e reparos de manutenção das portas 

e janelas dos imóveis do município, conforme termo de referencia anexo 
I foi DESERTA INFORMAÇÕES: Na sala da CPL, na Rua Cassiano 
Rodrigues, 05, Centro -Teixeira-PB, sede da Prefeitura Municipal, em 
todos os dias úteis, no horário de 8h00 as 13h00.

Teixeira – PB  29 de maio de 2012 
JOAO BATISTA FARIAS ALVES  

PREGOEIRO/PMT

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
AVISO DE  ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012 ( 2ª reunião )
OBJETO: Serviços de confecção e reparos de manutenção das portas 

e janelas dos imóveis do município, conforme termo de referencia anexo 
I do edital, que será realizado no dia 03 de julho  de 2012 as 10:30:h00, 
na sala da CPL.INFORMAÇÕES: Na sala da CPL, na Rua Cassiano 
Rodrigues, 05, Centro -Teixeira-PB, sede da Prefeitura Municipal, em 
todos os dias úteis, no horário de 8h00 as 13h00.

Teixeira – PB  19 de junho de 2012 
JOAO BATISTA FARIAS ALVES  

PREGOEIRO/PMT
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA DE TEIXEIRA 

COMISSÃO DE PREGÃO 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº023 /2012
OBJETO: Aquisição parcelada de material equipamentos destinados 

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

Teixeira – PB  19 DE JUNHO DE 2012    
JOAO BATISTA FARIAS ALVES 

PREGOEIRO/PMT

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e ob-

servado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial 
nº 00012/2012, que objetiva: Locação de diversos veículos, destinados 
à manutenção das atividades do gabinete do prefeito e as diversas se-
cretarias deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ALK EMPREENDIMENTOS LTDA - R$ 31.625,81; 
EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES - R$ 12.503,24; FRANCISCO 
DE ASSIS MAURICIO DA COSTA - R$ 12.392,85; JOSÉ FERNANDO 
GOMES DA SILVA - R$ 12.503,24; JOSENILSON PEREIRA DIAS - R$ 
10.500,00; MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA - R$ 46.335,42.

Pirpirituba - PB, 18 de Maio de 2012.
RINALDO DE LUCENA GUEDES

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de diversos veículos, destinados à manutenção 

das atividades do gabinete do prefeito e as diversas secretarias deste Mu-
nicípio. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 012/2012. DOTA-
ÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, CREAS, MDE,FUS,PAB FIXO 
e OUTROS: 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2012. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 054/2012 - 21.05.12 - ALK 
EMPREENDIMENTOS LTDA - R$ 31.625,81. CT Nº 055/2012 - 21.05.12 
- EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES - R$ 12.503,24. CT Nº 
056/2012 - 21.05.12 - FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA - 
R$ 12.392,85. CT Nº 057/2012 - 21.05.12 - JOSÉ FERNANDO GOMES 
DA SILVA - R$ 12.503,24. CT Nº 058/2012 - 21.05.12 - JOSENILSON 
PEREIRA DIAS - R$ 10.500,00. CT Nº 059/2012 - 21.05.12 - MCT 
LOCADORA DE VEICULOS LTDA - R$ 46.335,42.

EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO PROPOSTAS
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2012
Em cumprimento ao disposto no art. 109,  inciso I, alínea “b”,  Lei 

n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o seguinte resul-
tado: Foram consideradas validas as propostas das empresas VIGA 
ENGENHARIA LTDA, CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA, LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
LOCAÇÕES LTDA e MORADA DO SOL CONSTRUÇÕES E EMPREEN-
DIMENTOS LTDA,, Sendo considerada vencedora a empresa MORADA 
DO SOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, conforme 
mapa comparativo de preços. 

Olho D´água - PB, 18 de Junho  de 2012.
ALAELÇO SAMPAIO LEITE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TP Nº 00001/2012.

OBJETO: Execução de construção de uma unidade Escolar de 
Educação Infantil neste município. PROPOSTAS CLASSIFICADAS: 
CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C LTDA - ME, R$ 
858.307,72 / LR ENGENHARIA LTDA, R$ 859.577,73, por terem 
atendidas todas as exigências do Edital. PROPOSTAS DESCLASSIFI-
CADAS: TERRRACOM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA 
- EPP, R$ 859.578,00, por desatendimento ao sub item 9.2 do Edital, 
COFEM CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA - ME, R$ 
859.578,88, por desatendimento ao sub item 9.2 do Edital e TRABES 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, valores divergentes: Carta 
Proposta R$ 877.316,38, Planilha e Cronograma R$ 859.578,88, por 
desatendimento ao sub item 9.2 do Edital (...a documentação técnica 
não assinada pelo responsável técnico da empresa - “ambas”). Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos 
do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
O Processo encontra-se a disposição dos interessados no Prédio Sede 
da Prefeitura Municipal de Baia da Traição, Sala da CPL, à Rua Dom 
Pedro II, 681, Centro - Baia da Traição, no horário das 08h00min as 
12h00min dos dias úteis.

Baia da Traição - PB, 19 de Junho de 2012.
GETÚLIO COSTA DE ARAÚJO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2012

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe 
de Apoio, sediada na Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho 
- PB, às 09:30 horas do dia 02 de Julho de 2012, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de Veículos 
para Transporte de Estudantes deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 001/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 08 de Junho de 2012.
SIMONY PEREIRA FREITAS FERNANDES

Pregoeira Oficial

HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2012
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente 

de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a 
Tomada de Preços nº 00001/2012, que objetiva: Conclusão de calça-
mentos em diversas ruas deste município, conforme contrato de repasse 
nº 0267961-66/2008/MTUR/CAIXA; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Sertãozinho - PB, 13 de Junho de 2012.
ANTÔNIO RIBEIRO FILHO

Prefeito

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 00001/2012. OBJETO: Conclu-

são de calçamentos em diversas ruas deste município, conforme contrato 
de repasse nº 0267961-66/2008/MTUR/CAIXA. ABERTURA: 06/06/2012 
as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 13/06/2012.

ANTÔNIO RIBEIRO FILHO 
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2012
Objeto: Aquisição de carro compactador e equipamentos. Data da 

Abertura: 05.07.2012, às 09:00 horas. Edital e Informações: Rua Fausto 
de Almeida Costa, s/nº, Centro - Olho Dagua - PB. 

OBS: Republicado por incorreção, publicado no DOE dia 16.06.2012
Olho Dagua -PB,  15 de junho de 2012.

Alaelço Sampaio Leite 
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO 

DA PARAÍBA, vem por intermédio deste aviso, comunicar aos interes-
sados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, no dia 03 de 
julho de 2012, ás 10h00min, que tem como Objeto: A realização do Curso 
de Capacitação para professores e técnicos da secretária municipal de 
educação, sobre avaliação de aprendizagem, realização de reforço curri-
cular do ensino fundamental, e capacitação em pedagogia de projetos e 
Prova Brasil e aquisição de material e equipamentos permanente, com 
Recursos Convenio com a Secretaria de Estado da Educação, descritos 
e especificados no ANEXO I - Termo de Referência. Os interessados 
poderão retirar o edital na sede da prefeitura municipal. 

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, 19 de junho de 2012.
Jose Idomar de Souza Bento     

Pregoeiro Oficial.

CARVAPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS S/A
CNPJ(MF) 09.306.358/0001-11
COMUNICADO AOS ACIONISTAS DE VENDA DE AÇÕES ORDINÁRIAS 

E PREFERENCIAIS
ANA RENATA GOMES SCHIMMELPFENG e ANA ELIZABETH GOMES 

SCHIMMEPFENG, na qualidade de acionistas detentoras do controle acionário 
da CARVAPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIODE PLÁSTICOS S/A, CNPJ(MF) 
09.306.358/0001-11, sociedade anônima de capital fechado, em cumprimento ao 
Estatuto Social da Companhia, para fim do exercício do direito de preferência, 
vem a público comunicar aos acionistas, detentores de ações da mesma espécie 
e classe, sua intenção de vender as ações de sua titularidade. Comunicam, 
ainda, que o prazo para o exercício do direito de preferência da presente oferta 
de venda de ações é de 30 (trinta) dias improrrogáveis, a contar da publicação 
deste comunicado. A oferta obedecerá aos critérios de maior preço e menor prazo 
de pagamento. Os demais termos e condições desta oferta serão oportunamente 
discutidos com os interessados.

João Pessoa - PB, 19 de Junho de 2012.
ANA RENATA GOMES SCHIMMELPFENG

ANA ELIZABETH GOMES SCHIMMELPFENG

João Pessoa > Paraíba > QUARTA-FEIRA, 20 de junho de 2012Publicidade
26 A UNIÃO 
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