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UNIÃO  
Polícia prende vereador acusado de 
clonar cartões e veículos na Capital

119 AnoS - Terceiro Jornal Mais Antigo em circulação no brasil
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Bombeiros realizaram 

ontem uma simulação de 
resgate de vítimas de in-
cêndio em escola. Página 11

Treinamento
Os ferroviários da 

CBTU na Grande João 
Pessoa decidiram ontem 
encerrar a greve. Página 8

Fim de greve
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QUINTA-FEIRA, 21 de junho  de 2012

RIO DE jANEIRO

Dilma abre a cúpula 
de chefes de Estado

A presidente Dilma 
Rousseff abriu ontem a 
cúpula de chefes de Estado 
da Rio +20. Ela pediu cora-
gem aos representantes 

dos 193 países presentes 
para conduzir o mundo 
para as mudanças em di-
reção ao desenvolvimento 
sustentável. PÁGINA 6

História surgiu de cenas do cotidianoliteratura

Foto: bel Pedroza

Escritor carioca Luiz Alfredo 
Garcia-Roza fala sobre seu 
novo romance, Fantasma  

Palco

Semob altera 
trânsito em 
ruas no Centro

> SÃO jOÃO

A Semod informou 
que vai bloquear o tráfego 
em seis ruas do Centro por 
causa da programação ju-
nina da Capital. PÁGINA 10

Total de cheques 
sem fundos cresce
7,29%, diz Serasa

Duas mulheres 
são mortas por 
dia na Paraíba

EM MAIO

VIOLêNcIA

A Serasa registrou 
no último mês de maio 
o total de 23,9% mil che-
ques sem fundos no Es-
tado. PÁGINA 12

Sessenta e cinco 
mulheres foram assas-
sinadas este ano na 
Paraíba, uma média de 
2,6 mortes por dia. O 
crescimento em com-
paração a 2011 já chega 
a 47,73%. PÁGINA 11

Esportes
EVENTO MARcA
DIA DO SkATE
EM jOÃO PESSOA
cerca de 500 ska-
tistas da Paraíba 
participam hoje do 
evento “Go Skate 
boarding Day”, a 
partir das 16h, na 
pista Skate Plaza 
Manaíra, na capital. 
O evento será rea-
lizado para marcar 
o Dia Mundial do 
Skate, comemorado 
hoje. PÁGINA 14

cAMPINENSE E SOUSA PODEM ESTREAR DOMINGO NA SéRIE D
As equipes do campinense e do Sousa podem estrear domingo na Série D do 
campeonato brasileiro. o STJD determinou à cbF ontem o início da competição. 
A Série c continua paralisada por causa da ação movida pelo Treze. PÁGINA 16

Sol, nuvens e 
chuvas

Sol, nuvens e 
chuvas

Um esquema de 
clonagem de veículos e 
cartões foi desmantelado 
ontem durante uma ope-
ração conjunta das Polí-
cias Civil e Rodoviária Fe-

deral, em João Pessoa. Du-
rante a ação, duas pessoas 
foram presas acusadas de 
integrar o esquema, uma 
delas o vereador Petrônio 
Matias de Medeiros Filho 

Foto: Evandro Pereira

Foto: Divulgação

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Abr            

Fotos: Divulgação

Presidente reforçou preocupação com combate à fome

AL limpa pauta, 
mas empréstimo 
fica para julho

> DA cAGEPA

A Assembleia Legisla-
tiva encerrou ontem o se-
mestre aprovando 35 ma-
térias, entre elas o PCCR 
dos professores e a LDO 
de 2013, mas o pedido de 
empréstimo para a Cage-
pa será definido depois do 
recesso. PÁGINA 3

(PSDB), do município de 
Santo André, no Cariri 
paraibano. Quatro carros 
de luxo que haviam sido 
roubados também foram 
apreendidos. PÁGINA 8

Sol, nuvens e 
chuvas

PÁGINA 20

CHuVa Depois do alagamento, o perigo das doenças PÁGINA 9
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Com a inauguração do 
Centro de Convenções da 
Paraíba, cuja primeira fase foi 
adiada para ser entregue em 
setembro e com o João Pessoa 
Convention Bureau realizando 
um bom trabalho com Ferdi-
nando Lucena e Elízia Lopes 
captando eventos para o nosso 
Estado e tendo em vista ainda 
a nossa intenção de como 
presidente da Abrajet-Pb (Asso-
ciação Brasileira de Jornalistas 
de Turismo- Seccional Paraíba) 
trazer um congresso nacional 
de jornalistas de turismo para 
a Paraíba, surge um dado que 
precisa ser analisado e encon-
trado uma solução urgente. 
Trata-se da carência de novos 
hotéis na Paraíba.

A Região Metropolitana  
formada pela Capital paraibana 
e 12 municípios do seu entorno 
possui 159 estabelecimentos 
de hospedagem. Segundo a 
presidente da PBTur (Empresa 
Paraibana de Turismo), Ruth 
Avelino, estes números se mos-
tram deficientes para atender 
aos visitantes da alta estação. 
Ao todo, são apenas 9.306 
leitos, sendo 5.240 simples e 
4.066 duplos e destes apenas 
1,26% na categoria luxo.

Os dados constam da 
Pesquisa de Serviços e Hospeda-
gem (PSH) 2011 – Municípios das 
Capitais, Regiões Metropolitanas 
das Capitais e Regiões Integradas 
de Desenvolvimento. Segundo o 
Instituto Brasileira de Geografia e 
Estatística (IBGE) que divulgou a 
pesquisa, João Pessoa está entre 
as quatro capitais do Nordeste 
com o menor número de esta-
belecimentos de hospedagem, 
ficando na frente, apenas de Tere-
sina (com 94 estabelecimentos), 
Aracaju (1220 e São Luís (135).

Diariamente são inaugura-
dos novos hotéis no Brasil e em 
particular em capitais do nor-
deste, mas na Paraíba há mais 
de cinco anos não temos uma 
cadeia nova hoteleira se insta-
lando na nossa Capital.  O trade 
turístico aguarda com muita 
expectativa que com a chegada 
do Centro de Convenções seja 
destravado de vez a construção 
dos hotéis no Projeto Costa do 
Sol de há mais de vinte anos.

Vários projetos de cons-
trução de hotéis não só na 
Costa do Sol, mas em outras 
locais estão parados, como é o 
caso do hotel internacional em 
Pitimbu, o do terreno compra-

Carência de hotéis na PB (I)

“Tem coisa que só acontece no 
Brasil” – é o que diz o bordão popular, 
diante das estranhezas e esquisitices 
que eventualmente ocorrem nesta 
outrora chamada Terra de Santa Cruz.

Os leitores estão lembrados do 
barulho que se fez nos meios de comuni-
cação por conta das sacolinhas de plástico 
distribuídas nos supermercados para 
acomodar as compras de seus clientes. 

De repente, as tais sacolinhas 
passaram a ser o vilão de nossas ma-
zelas ambientais. Em alguns Estados, 
a decisão das autoridades foi bem rá-
pida, obrigando os estabelecimentos 
a oferecer caixas de papelão e até sa-
colas de pano ou de papel reciclável 
para os consumidores.

Aqui mesmo na Paraíba, embora 
não se tenha ainda uma legislação mais 
rigorosa sobre o assunto, padarias e 
supermercados começaram a limitar a 
distribuição das sacolas de plástico, su-
gerindo como alternativa que os clientes 
comprassem as de papel ou de tecido. 

Estávamos, portanto, todos conven-
cidos de que os males ambientais não 
mais ocorreriam por culpa nossa. En-
tendia-se que esta era uma contribuição 
individual para a salvação do planeta.

Pois bem, não é mais assim. Em São 
Paulo, que é a locomotiva deste país e 
onde tudo começa mais cedo, o Ministério 
Público decidiu não validar o TAC (Termo 
de Ajustamento de Conduta) que previa 
que os consumidores não poderiam 
mais receber sacolas plásticas gratui-
tamente nos supermercados.

A decisão foi tomada pelo  Con-

selho Superior do órgão e significa, na 
prática, que os estabelecimentos comer-
ciais podem voltar a distribuir as sacolas 
plásticas, como se nada tivesse ocorrido.  

O pedido para não homologar o 
termo de ajustamento de conduta foi 
feito pela Plastivida (Instituto Sócio 
Ambiental dos Plásticos) e pelo Idecon 
(Instituto de Defesa do Consumidor ). 

Não se engane, porém, o leitor, 
achando que isto foi uma reação isola-
da de entidades por ventura interessa-
das na comercialização das sacolinhas. 
Nada disso. Pesquisa nacional reali-
zada por institutos credenciados dão 
conta de que quase setenta por cento 
dos entrevistados defendem a distri-
buição gratuita das sacolas de plástico 
para transporte de suas mercadorias.

Assim, volta tudo a ser como antes 
no quartel de Abrantes. Os plásticos, 
que eram uma ameaça mortal para a 
preservação da natureza, voltam a ser 
vistos como inofensivos equipamentos 
de apoio aos consumidores. 

Quando se diz que “tem coisa 
que só acontece no Brasil”, não é exa-
gero. Estão lembrados daquele kit de 
primeiros socorros que todos os mo-
toristas de veículos foram obrigados 
a comprar? Então, da mesma forma 
que uma lei instituiu a obrigação, 
outra desfez tudo. 

Ficará sempre sem resposta a 
inquietante pergunta: a quem inte-
ressa esse tipo de vai-e-vem da lei? 
Aos consumidores, que arcam com 
o ônus das despesas daí decorrentes, 
é que não é. 

As idas e vindas da lei

(MiniStrO Da faZEnDa, GuiDO MantEGa, ontem, ao criticar 
 o prognóstico do banco Credit Suisse de crescimento de 1,5% para o Brasil neste ano)

É uma piada, vai ser muito mais que isso. Essa operação 
já tinha sido feita, está apenas sendo refeita, e não 
representa medida para crescimento econômico”

do para ser hotel pela CVC há 
vários anos na Costa do Conde, 
o hotel dos canadenses próxi-
mo à Praia do Sol, entre outros. 
E o que dizer do Litoral Norte 
da Paraíba, onde não temos 
nenhum hotel cinco estrelas!

Enquanto isso os nossos 
hoteleiros comemoram por-
que na alta estação, feriados, 
dezembro a fevereiro, julho, 
qualquer concurso público em 
João Pessoa, não temos leitos 
suficientes. Mas isso não é 
bom, o certo mesmo é encarar 
de frente a carência (demanda 
reprimida) de leitos em João 
Pessoa e partir para ir buscar 
novos hotéis, visitar dirigentes 
de cadeias internacionais, e 
contar com o apoio do governo, 
iniciativa privada e socieda-
de e munido de documentos 
oferecer boas ofertas para 
instalação dos hotéis. Afinal, a 
concorrência dos outros Estados 
é imensa, e nenhum hotel ou 
rede hoteleira principalmente 
de bandeira internacional que 
infelizmente ainda não chegou à 
Paraíba, não vem por acaso.

Para se ter uma ideia basta 
analisar o percentual de dias-anos 
nos quais a demanda exaure a 
capacidade instalada e a gente 
percebe o quanto a Paraíba perde 
em incrementar a economia 
por não poder receber turistas e 
visitantes em não dispor de leitos 
de hotéis suficientes.

Este mês tentei fazer 
reserva de hotel para parentes 
meus do Ceará que gostariam 
de vir dia 23 de junho para o 
São João de Campina Gran-
de e não consegui em lugar 
nenhum. O chamado índice de 
esgotamento da capacidade 
hoteleira foi atingida também 
em Campina Grande, em pleno 
Maior São João do Mundo.

A hotelaria de João Pessoa 
e de Campina Grande é tradicio-
nalmente familiar e carece de 
investimento em modernização 
e qualificação. É verdade que 
precisamos urgentemente de um 
hotel escola, de um restaurante-
-escola e a tão esperada Escola 
de Gastronomia da Prefeitura. 

Com a chegada de 
grandes e novas redes hote-
leiras teremos uma evidente 
melhora no turismo paraiba-
no, visto que as estas redes 
têm políticas bem definidas 
e seus contratos de adminis-
tração preveem arrecadação 
de fundos de reservas para 
os novos investimentos. Além 
disso, suas políticas de recur-
sos humanos são elaborados 
a fim de estimular os colabo-
radores.

A Rio + 20, conferência das Na-
ções Unidas, que vem acontecen-
do no Rio de Janeiro, continuou 
repercutindo no Twitter. Outro 
assunto também comentado 
pelos tuiteiros foi a  notícia de 
que o jogador Daniel Carvalho, 
do Palmeiras, foi assaltado na 
Zona Leste de São Paulo.

Marcha da#riomais20 
mostrou até pra quem não quer 
ver: a população e o Planeta 
precisa de mudança! 

ivan Valente@Dep_ivanValente 
Documento da #Riomais20 acor-
dado por Brasil e demais países é 
ruim e insuficiente. Hora de lutar 
nas ruas por outromodelo de 
desenvolvimento

alvarofernandes@alvaroBigode 
Eco terrorismo patrocinado 
pelas ONGs patrocinadas pelos 
estados!! resumindo 

Vinicius nicoletti@ViniciusESPn 
Daniel Carvalho foi assaltado no 
semáforo em SP, levaram o reló-
gio de 8 mil dólares! Prejuízo.

alexandre Chagas @gramsciflu 
Daniel Carvalho é mais uma 
vítima da violência no estado 
desgovernado de São Paulo. 
Assaltado por motoqueiros num 
engarrafamento.

ronaldinho@Darkronaldinho 
Assaltaram o Daniel Carvalho, do 
Palmeiras, e levaram seu relógio 
de R$8mil. Conclusão:hoje no 
Pacaembu vai ter corintiano de 
relógio novo.

O Setorista@O_Setorista 
Daniel Carvalho foi assaltado, 
mas não fez BO. Ele prefere dar 
o troco ao assaltante em campo, 
no clássico de domingo contra o 
Corinthians.

daniel h.@dhgdaniel 
Daniel Carvalho, meia do palmei-
ras é assaltado nessa quarta-
-feira. Jorge Henrique e Liedson 
estão entre os suspeitos.

Domingos Sávio
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Política e “tempos” de Costa Porto

Renato César Carneiro 
e Marcos Cavalcanti podem 
ser considerados verdadeiros 
intelectuais. Embora o último 
exerça a atual presidência do 
TRE e o primeiro constitua 
nosso mais completo ciantista 
político, como especialista 
em eleições, os dois não se 
afirmam apenas pela obra, com 
a de Marcos voltada para a 
cidade natal de Mamanguape.

Militantes das letras, vez 
por outra concretizam inicia-
tivas, como a que, semanas 
atrás, implicou na presença do 
publicista Walter Costa Posto, 
para conferência no TRE. Com-
panheiro de geração de Marco 
Maciel, a quem se ligou, conve-
nho em que WCP representou, 
ao lado de Vamireh Chacon, 
Octaciano Nogueira, David Flei-
cher e a mineira Norma Góes 
Monteiro, um dos integrantes 
do brain-trust de assessora-
mento das lideranças arenisto-
-democráticas da abertura. 

Essas peripécias de Walter 
C. Porto merecem considera-
ções. Todos sabemos que, ao 

Gratidão

lado da dinâmica da sociedade 
civil, escorada pela CNBB, de 
Dom Paulo Evaristo Arns, OAB, 
de Samuel Duarte, Raymundo 
Faoro e Bernardo Cabral, e ABI, 
de Barbosa Lima Sobrinho, 
a abertura política brasileira 
contou com os que a estimula-
vam pelo lado de dentro. Era o 
caso de Petrônio Portela, Célio 
Borja, Marco Maciel e Aurelia-
no Chaves que contavam com 
assessores de primeira ordem. 
Walter Costa Porto foi um 
desses. Curioso é que enquan-
to escutava Walter Costa Porto, 
meu pensamento divagava, 
buscando seu pai, o inigualá-
vel José Costa Porto, a quem 
conheci no Recife, em 1978, ao 
cursar o Mestrado em História 
da UFPE.

Ali residindo, beneficiei-
-me do amigo Aziz Elihimas 
que, como verdadeiro abridor 
de portas, me introduziu nos 
diferentes espaços culturais 
do Grande Recife. Inesquecí-
veis as horas passadas junto 
ao historiador e jornalista que 
sabia tudo de Pernambuco e do 
Nordeste. Senhor de engenho 
discípulo do PSD de Agamenon 
Magalhães, Constituinte de 
1946, Ministro da Agricultura 
de Café Filho, Presidente do 

Banco do Nordeste e assessor 
do IBRA, o velho Costa Porto 
fazia-se, sobretudo, extraordi-
nária figura humana.

Sorridente e folgazão, 
era, psicologicamente, o mais 
jovem de nós três, pela leveza 
de raciocínio, simplicidade das 
maneiras e cordialidade do 
falar. Como tivesse respostas 
prontas para tudo, foi pena 
que não o houvesse consultado 
outras vezes – como ele tinha 
coisas a dizer... De José Costa 
Porto ficaram, sobremaneira, 
os largos volumes de “Os Tem-
pos” – de Barbosa Lima, Rosa e 
Silva, Dantas Barreto e Estácio 
Coimbra, coligidos por Leonar-
do Dantas Silva no compacto 
Nos Tempos da RepúblicaVelha 
(1986). De minha parte, apenas 
lamentei a ausência de Nos 
Tempos de Manoel Borba. Isso 
porque, associado às manifes-
tações operárias do pimentis-
mo, Borba residiu nas origens 
de Agamenon Magalhães e 
Miguel Arraes, como, segun-
do Fernando Coelho, as duas 
maiores expressões da política 
pernambucana, no século 
passado. De Borba, Agamenon 
recolheu o autonomismo e a 
firmeza de atitudes, Arraes o 
populismo socializante.

José O. de a. Mello

Geraldo r. r. Costa
g.costajf@hotmail.com

rogério almeida
 rogerioalmeidaturismo@yahoo.com.br
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Acabo de passar uma 
temporada no Hospital Napo-
leão Laureano, aqui de João 
Pessoa, como paciente. Não 
vou entrar em detalhes sobre 
minha doença para não pare-
cer estar fazendo apologia ao 
sofrimento. Aliás, minha vida 
particular não interessaria a 
ninguém, apenas a parentes e 
amigos. Entretanto, algumas 
lições daqueles momentos 
que vivi merecem reflexão. 
A primeira delas é que as 
adversidades batem à nossa 
porta, na maioria das vezes, 
sem nos avisar. Quando tudo 
parece estar bem, eis que elas 
surgem - às vezes, de maneira 
devastadora. E não se iludam: 
todos nós estamos sujeitos a 
elas. O grande segredo é sa-
ber enfrentá-las. Sem deses-
pero, mas confiando firme e 
decididamente em Deus.

A experiência no hospital 
me trouxe também outras 
reflexões. Vê-se que a comu-

nidade pessoense tem que se 
orgulhar do estabelecimento. 
A começar pelo seu diretor, 
dr. João Simões, meu primei-
ro contato, que exerce com 
eficiência este cargo de alta 
responsabilidade e que me 
proporcionou confiança e 
acompanhamento do trata-
mento. Meus cirurgiões foram 
dr. Carlos Leite e Dr. Kléber e 
fui acompanhado durante e 
pós-operatório pelo dr. João 
Alberto, chefe da UTI. Numa 
atualidade em que se critica a 
saúde no país, é uma felici-
dade se deparar com profis-
sionais de alto gabarito, que 
se preocupam e se dedicam 
inteiramente à recuperação 
de seus pacientes. O cumpri-
mento da obrigação é uma 
rotina, mas existem aqueles 
que fazem muito mais do que 
se lhes exige esta obrigação. É 
o caso destes profissionais. 

E o que dizer do restan-
te? Maqueiros, funcionários 
da limpeza e da provisão de 
rouparia, cozinheiras e de-
mais profissionais do hospital: 
todos eficientes e atenciosos 
com doentes e familiares. O 

que dizer das enfermeiras? 
Santa profissão! Sempre 
refleti sobre o que leva uma 
pessoa a praticar a Enferma-
gem. Tenho certeza que não é 
somente pelo dinheiro. Existe 
algo muito mais forte: o amor 
e a solidariedade. Além de 
aplicar os medicamentos, tem 
o limpar as feridas, o cuidar 
da higiene pessoal do pacien-
te, o suportar as impaciências 
do doente que está sofrendo, 
e muito mais coisas que eu 
não daria conta de enumerar. 
Sempre tive, e agora o tenho 
mais, um enorme respeito por 
estes profissionais.

Volto a repetir que a 
sociedade pessoense deve 
se empenhar para manter 
o Napoleão Laureano neste 
nível de atendimento. De 
minha parte, estou apro-
veitando esta oportunidade 
para exercer um importante 
sentimento: o sentimento de 
gratidão. Gratidão, primei-
ramente a Deus. Depois, por 
todos os momentos felizes 
que nos são oferecidos e por 
todas aquelas pessoas que 
nos fizeram bem.
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>>> sEssÃO mOvimENTaDa > Deputados votam 35 matérias, 190 emendas a LDO e MP do Magistério

Assembleia limpa pauta mas deixa 
empréstimo da Cagepa para julho
a assembleia legislativa do Estado encerrou ontem 

o primeiro semestre aprovando 35 matérias, entre 
elas, o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração 

dos professores com uma emenda da Comissão de 
Constituição e Justiça. além disso, a lei de Dire-

trizes Orçamentárias para 2013 com 190 emendas 
concluiu o esforço concentrado realizado na Casa 

nos últimos dois dias.

JUTahy TOma POssE Na al
O suplente de deputado estadual Jutahy 
Menezes assumiu na manhã de ontem 
mandato temporário na Assembleia Legis-
lativa, por um período de 123 dias, na vaga 
do deputado Anísio Maia (PT), que tirou 
licença para coordenar campanha política 
em João Pessoa. A posse foi realizada no 
plenário da Casa de Epitácio Pessoa, con-
duzida pelo presidente Ricardo Marcelo.
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Deputados realizaram votação secreta para decidir sobre mP do magistério do Estado na manhã de ontem

CMCG entra 
em recesso 
de 30 dias

[Em CamPiNa]

> Edson de souza
edsolza@hotmail.com

Os parlamentares conseguiram 
zerar a pauta de 269 matérias, 

que   envolvia Medidas Provi-
sórias, Projetos e Requerimen-
tos e entre as mais importantes 
de autoria dos próprios parla-
mentares estava a do deputa-
do Raniery Paulino (PMDB), 
que dispõe sobre a proibição 
de implantação e construção 
de presídios de Segurança 
e Centros Educacionais de 
Adolescentes em área próxima 
a residências, condomínios e 
estabelecimentos comerciais.

Também foi aprovado 
um projeto do deputado João 
Henrique (Democratas) que 
dispõe sobre a exibição de fil-
me publicitário de advertência 
contra a pedofilia, ao abuso e a 
exploração sexual de crianças e 
adolescentes antes das sessões 
nos cinemas do Estado.

A sessão ordinária foi 
marcada por divergências 
entre as bancadas do governo 
e da oposição na Casa de Epi-
tácio Pessoa, por conta de não 

ter sido incluída na Ordem 
do Dia a MP que trata do em-
préstimo de R$ 150 milhões 
para a Cagepa. O que levou o 
deputado Hervázio Bezerra 
(PSDB) a tentar obstruir a 
pauta de votação, o que não 
conseguiu.   

“O presidente dos tra-
balhos, deputados Trócolli 
Júnior, agiu como um trator 
desrespeitando o regimento 
interno da Casa e a Constitui-
ção”, desabafou, ao final da 
sessão, o líder do Governo, ao 
justificar a sua abstenção na 
votação do PCCR.

Além de Hervázio que 
se absteve e de Trócolli que 
presidia a sessão, todos os 
demais 31 parlamentares pre-
sentes (de oposição e situação) 
disseram “sim” a emenda do 
presidente da CCJ, Janduhy 
Carneiro (PPS). Os ausentes 
foram os deputados Francisco 
Quintans (Democratas), Tião 
Gomes (PSL) e Genival Matias 
(PT do B).

> ademilson José 
ademilson1956@gmail.com

Acordo sobre empréstimo 
e PCCR não foi acatado

Vituriano dá explicações

Magistério teve votação secreta

Quase duas décadas sem Brizola
“Há homens que lutam 

um dia. E são bons.
Há homens que lutam 

muitos dias. E são melhores.
Há os que lutam anos. E 

são excelentes.
Porém há os que lutam 

por toda vida.
Estes são os imprescindí-

veis...” (Bertolt Brecht)
Há exatos 18 anos Leonel 

de Moura Brizola mergulha no 
eterno, deixando para trás um 
legado de luta e coerência que 
muitos políticos gostariam de 
conservar em suas biografias.

Como eu, muitos nunca 
votaram nele,  mas sobre nós 
ele exercia um fascínio que não 

#GeovaldoCarvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

GEOvALDOCARvALHO é jornalista 

se encontra nas figuras que 
povoam o cenário político da 
nação.

Com seus erros e acer-
tos, o “comandante Brizola” 
foi destaque, quer  como um 
patriota e revolucionário; quer 
como administrador ou político 
no exercício de sua arte. Uma 
biografia marcada pela coerên-
cia com os interesses populares 
e a coragem na defesa da na-
ção e de um desenvolvimento 
voltado para as maiorias.

A Campanha da Legali-
dade, há 60 anos,  foi um dos 
momentos mais importantes 
da História de lutas do povo 
trabalhador brasileiro e latino-

-americano e  Brizola foi seu 
maior expoente. Óbvio que, 
dois anos depois, não seria 
poupado pela Revolução de 
64, levando-o ao exílio e outras 
peripécias, ainda não defini-
das se reais ou lendárias. No 
retorno, governador do Rio de 
Janeiro, continuou a mesma 
luta, travando batalhas em 
campos diferentes, sem nunca 
ensarilhar as armas.

Com a mesma gana que 
enfrentava  os “trustes estran-
geiros”, coragem tinha para 
encarar  a mais poderosa e 
inescrupulosa articulação mi-
diática, encabeçada pela Rede 
Globo, que queria condená-lo 

a um exílio na própria terra. 
Sua obstinação e  sete fôlegos 
que marcaram sua personali-
dade indômita mitigaram esses 
efeitos.  

Do contrário, jamais 
teria sido o único brasileiro a 
governar dois Estados e a fazer 
da educação pública decente a 
grande bandeira de suas admi-
nistrações.

Dele, dizia Darcy Ribeiro 
que ‘foi o primeiro governante 
brasileiro a compreender em 
toda a sua profundidade a inex-
cedível importância do proble-
ma educacional, cuja solução 
é requisito  indispensável para 
que o Brasil progrida”. 

O que se descobre hoje 
– a escola em tempo integral – 
Brizola implantava em forma de 
Cieps há 30 anos. Os  oposito-
res diziam que  eram “caros, de 
custosa manutenção”, ignoran-
do a importância do projeto, 
que visava a manter crianças 
dentro do ambiente escolar 
durante a maior parte do dia. O 
tempo passou e se viu que foi 

uma iniciativa revolucionária, 
como revolucionária era sua 
personalidade.

Mas o Brasil tinha mu-
dado e o tempo e as circuns-
tâncias não permitiram que 
o “ultimo maragato” fizesse 
tremular seu lenço vermelho 
no Planalto, para a revolução 
que queria. O mais extremo 
dos nossos carbonários estava 
vencido pela idade, e se foi, 
aos 84 anos, no dia 21 de 
junho de 2004. vencido, sim; 
derrotado?Jamais!

FRasEs iNEsQUECÍvEis 
– Algumas frases de Brizola 
marcaram a política nacional. 
Hoje, algumas foram vencidas 
pelo tempo; outras permane-
cem atualíssimas, em razão da 
imutabilidade dos costumes 
políticos do País. Veja a seguir:

- Esse Lula é um bobalhão.
- O PT é a UDN de taman-

co e macacão. 
- Não seria fascinante 

fazer, agora, a elite brasileira 
engolir o Lula, este sapo bar-

budo?
- Nossos caminhos  são 

pacíficos, nossos métodos de-
mocráticos, mas se nos tentam 
impedir só Deus sabe nossa 
obstinação.

- Nunca coloquei a Igreja 
debaixo do braço para me 
eleger.

- Estou pensando em 
criar um vergonhódromo para 
políticos sem-vergonha, que ao 
verem a chance de chegar ao 
poder esquecem os compro-
missos com o povo. 

- Todas as crianças deve-
riam ter direito à escola, mas 
para aprender devem estar 
bem nutridas. Sem a prepa-
ração do ser humano, não há 
desenvolvimento. A violência é 
fruto da falta de educação.

- Essa reforma ministerial 
é um balaio de caranguejos. 
Uns caranguejos entrando, 
outros saindo.

- venho e volto do cam-
po e os bois são os mesmos: 
não mudam de caráter. Já os 
homens…

No momento da votação 
do Projeto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, aprovado com 
190 emendas, o relator da 
matéria, Vituriano de Abreu 
(PSC) também fez questão 
de ocupar a tribuna da Casa 
para explicar que, apesar 
de ter excluído mais de 100 
emendas de autoria de alguns 
parlamentares, ao longo dos 
últimos dias, muitas dessas 
emendas puderam ser rea-
proveitadas.

“Depois dos contatos 
que mantivemos, alguns de-
putados corrigiram emendas 
que não estavam de acordo 
com as linhas do Plano Plu-
rianual e elas puderam ser 
reaproveitadas”, afirmou 
Vituriano, ao salientar que 
fez isso porque, mesmo não 

seguindo os critérios do PPA, 
eram emendas importantes 
para a própria LDO.

Vituriano também ex-
plicou que a LDO vai dar as 
linhas para a elaboração do 
Orçamento 2013 a ser aprova-
do até o final deste ano e que, 
ao contrário do ano passado, 
foi menos trabalhoso por con-
ta da própria experiência em 
repetir a tarefa sob indicação 
do presidente da Comissão 
de Orçamento, o deputado 
Gervásio Maia.

Antes do encerramento 
da sessão, o deputado Raniery 
Paulino (PMDB) aproveitou 
a oportunidade para elogiar 
o trabalho de Vituriano na 
relatoria da LDO, no que foi 
seguido por vários outros 
parlamentares.

No começo da sessão, o 
líder do Governo, Hervázio 
Bezerra havia sugerido um 
acordo com as oposições no 
sentido de aprovar o PCCR 
dos professores, mas também 
o pedido de empréstimo para 
a Cagepa. Ele foi contestado 
de pronto pelas oposições que 
alegavam falta até mesmo de 
parecer para que o emprésti-
mo pudesse entrar em pauta.

O próprio relator da ma-
téria, Vituriano de Abreu, ocu-
pou a tribuna para explicar que, 
somente ontem de manhã, ha-
via recebido do presidente da 
Cagepa, Deusdete Queiroga, as 
respostas a todas as perguntas 

que foram encaminhadas na 
semana passada pela Comissão 
de Orçamento da Casa.

“Se não tive tempo se-
quer de ler as respostas que só 
me chegaram agora, como po-
deria emitir parecer”, afirmou 
o parlamentar, ao explicar 
que, entre outras coisas, a Co-
missão de Orçamento queria 
saber por que Deusdete havia 
dito que a Cagepa precisaria 
de um reforço financeiro da 
ordem de R$ 115 milhões e o 
pedido de empréstimo estava 
orçado em R$ 15 milhões a 
mais, no caso, R$ 130 milhões.

Hervázio Bezerra tentou 
justificar que as explicações 

do presidente da Cagepa em 
audiência pública na Casa 
já haviam sido suficientes 
para esclarecimento dos de-
putados, mas o presidente 
da Comissão Gervásio Maia 
apoiou a posição do relator no 
sentido de que a matéria não 
fosse votada.

Ao final da sessão, o pró-
prio Gervásio Maia chegou a 
admitir que, ao invés de ficar 
para a retomada dos trabalhos 
a partir do dia 9 de julho, o 
pedido de empréstimo pode 
ser avaliado e votado pela 
comissão e pelo plenário em 
sessão extraordinária prevista 
para a próxima semana.

Como todas as demais 
matérias, a votação do PCCR 
do magistério seria aberta, 
mas, de última hora, sob pro-
testos de Hervázio Bezerra, o 
deputado Arnaldo Monteiro 
(PSC) apresentou um reque-
rimento defendendo votação 
secreta. 

O requerimento de Mon-
teiro  provocou o momento 
mais tumultuado da sessão, 
mas terminou aprovado e, ao 
final das contas, levou todos 
os 31 deputados presentes 
em plenário, exceção para 
Hervázio e Trócolli, a votarem 
contra o Governo, no caso, em 

favor da emenda da CCJ.
Em meio a confusão, o 

presidente da Casa, deputado 
Ricardo Marcelo(PSDB), que  
estava numa das poltronas 
da primeira fila, pediu a pa-
lavra para declarar seu voto. 
Momentaneamente, o silêncio 
tomou conta do plenário.

 “Faço questão de dizer 
que não fiquei na presidência 
dos trabalhos justamente pra 
poder votar e pra declarar 
meu voto em favor da emenda 
e dos professores”, afirmou 
Ricardo Marcelo que, com 
suas declarações, animou 
as galerias da Casa onde se 

encontravam dezenas de pro-
fessores do Estado.

O líder do Governo ainda 
disse que, a exemplo de outras 
que já foram registradas no 
decorrer deste ano mesmo, 
da forma que foi conduzida e 
tomada, a decisão da Assem-
bleia pode acabar na Justiça.  

“Se a matéria sobre o 
PCCR fosse aprovada sem 
nossa emenda, ao longos dos 
próximos meses e anos os pro-
fessores iriam perder várias 
vantagens e em pouco tempo 
voltarem a ganhar abaixo do 
piso nacional”, explicou Jan-
duhy Carneiro.

A Câmara Municipal de 
Campina Grande entrou em re-
cesso por 30 dias ontem.  Assim 
como no final de ano, os verea-
dores param seus trabalhos no 
chamado recesso parlamentar. 
Em Campina Grande, a Casa 
de Félix Araújo encerrou suas 
atividades votando mais de 50 
requerimentos e 24 projetos de 
Lei e Resolução.

De acordo com o vereador 
Nelson Gomes Filho (PRP), 
presidente da CMCG, houve 
um esforço concentrado dos 
parlamentares para limpar a 
pauta antes do recesso. “Vota-
mos requerimentos e projetos 
que estavam liberados pelas 
comissões, já que no próximo 
semestre, apenas uma sessão 
ordinária por semana, de acor-
do com o regimento interno da 
‘Casa’ que já existia antes de 
assumir a presidência. Houve 
um entendimento coletivo para 
que votássemos tudo que havia 
de urgente antes do recesso. 
Vamos para esses 30 dias com 
a pauta limpa”, informou.

De acordo com a secre-
tária de apoio parlamentar 
da CMCG, de fevereiro até 20 
de junho, foram realizadas 48 
sessões legislativas ordinárias; 
15 sessões legislativas extraor-
dinárias; 15 sessões solenes; 12 
sessões especiais; 5 audiências 
públicas das comissões per-
manentes; 1 audiência pública 
(assuntos diversos). 

Quanto às proposituras, 
no primeiro semestre de 2012, 
114 Projetos de Lei e Lei Com-
plementar foram ou estão 
sendo analisados, destas 89 
já estão aprovadas. A Câmara 
de Vereadores de Campina 
Grande, também, recebeu 18 
projetos de resolução, sendo 
12 já aprovados e 650 reque-
rimentos, todos discutidos e 
votados no plenário da “Casa 
de Félix Araújo.

Quem não fica satisfeito 
com os recessos parlamentar 
é a população. Para João Pe-
reira Cardoso, aposentado, 
os políticos tinham que dar o 
exemplo para sociedade e ter 
apenas 30 dias de férias como 
todo trabalhador comum.

FOTO: Divulgação 
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>>> pREcAUção > Federação explica que valor de decênio não significa aumento no total de junho

Prefeituras recebem repasse de 
FPM superior ao dobro de maio

As prefeituras dos 223 municípios paraibanos 
receberam ontem o segundo decêndio do 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM). 
O repasse foi de R$ 35,9 milhões, mais que o 

dobro do valor do segundo decêndio de maio, 
que foi de R$ 15,2 milhões. 

TCE multa 
prefeito em 
R$ 4,15 mil

[MultA]> Priscylla Meira
priscyllameira@hotmail.com

O aumento de 143%, po-
rém, não deverá ser con-

firmado em relação ao repasse 
total do mês, previsto em R$ 
142,5 milhões.

De acordo com o secre-
tário Executivo da Federação 
das Associações de Muni-
cípios da Paraíba (Famup), 
Anderson Urtiga, a ilusão 
de aumento em junho foi 
provocada pela inversão do 
montante depositado nos dois 
primeiros repasses no mês. 
No último dia 10, as prefeitu-
ras paraibanas receberam R$ 
68,4 milhões de FPM.

“Geralmente, a segunda 
parcela do FPM representa o 
maior volume, mas esse mês, 
esses montantes foram inver-
tidos. Caso a previsão para o 
terceiro decêndio se confirme, 
com um repasse de R$ 44,8 
milhões, registraremos uma 
queda de 15% em relação 
ao último mês, quando os 
municípios receberam R$ 170 
milhões”, esclareceu.

Em comparação ao re-
passe total de junho do ano 

passado, pode ser confirmada 
uma queda de apenas 1,1% 
no final deste mês. Nos três 
decêndios de junho de 2011, 
as prefeituras paraibanas so-
maram R$ 142,5 milhões.

Em todo o Brasil, as pre-
feituras receberam hoje R$ 1,1 
bilhão, referente ao segundo 
decêndio do mês do FPM. O 
valor já está descontado na 
retenção do Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb). Em 
valores brutos, incluindo a re-
tenção do Fundeb, o montante 
é de R$ 1.390.281.074,98.

A Confederação Nacio-
nal de Municípios (CNM) 
comparou os valores com o 2º 
decêndio de junho de 2011 e 
constatou um crescimento de 
1,1%. O valor foi 0,7% menor 
do que a previsão da Receita. 
De acordo com a entidade, o 
valor estimado para o terceiro 
decêndio de junho é de R$ 
1,5 bilhão em valores brutos 
e nominais.

O Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) reprovou 
ontem as contas de 2009 do 
prefeito de Riachão de Santo 
Antonio, José Roberto de 
Lima (PTB), por conta de des-
pesas sem licitação. Além da 
desaprovação, o gestor sofreu 
uma multa de R$ 4.150,00, 
mas ainda pode recorrer da 
decisão.

Durante a sessão plenária 
de ontem, o TCE aprovou as 
contas de 2010 do prefeito de 
Areial, Adelson Gonçalves 
Benjamim (PSDB), e as presta-
ções 2009 apresentadas pelos 
prefeitos de Boa Vista, Edvan 
Pereira Leite (PSDB); São 
Sebastião de Lagoa de Roça, 
Lúcio Flávio Bezerra de Brito 
(PSDB); e São Sebastião do 
Umbuzeiro, Francisco Alípio 
Neves (Democratas), em grau 
de recurso.

Também foram aprova-
das as contas referentes ao 
exercício de 2010 das Câmaras 
Municipais de Sapé, São José 
dos Ramos, Bonito de Santa 
Fé, Joca Claudino, Pedra La-
vrada e Nova Floresta. E ain-
da as contas das Câmaras de 
São Bento (2008, em grau de 
recurso), Gado Bravo (2005), e 
Riachão do Bacamarte(2009).

eleiçãO eM jP

Carta de vice-presidente do PtB 
nacional adia definição de apoio

O vice-presidente nacio-
nal do PTB, senador Gim Ar-
gello (DF), encaminhou ontem 
um documento ao diretório do 
partido em João Pessoa, reco-
mendando apoio da legenda 
ao projeto encabeçado pelo 
senador Cícero Lucena (PSDB), 
na disputa pela Prefeitura de 
João Pessoa.

A posição da Executiva 
Nacional bate de frente com o 
posicionamento dos dirigen-
tes na Capital, que defendem 
uma coligação com o PMDB 
e apoio à candidatura do ex-
-governador José Maranhão. 

A aliança entre as duas siglas 
foi reafirmada no final da tarde 
de ontem, após uma reunião 
entre os membros do diretó-
rio municipal, que pretendem 
indicar o nome do vereador Ta-
vinho Santos como candidato 
à vice na chapa peemedebista.

No documento enviado 
pelo Diretório Nacional do PTB 
ao diretório de João Pessoa, 
o vice-presidente alegou que 
o nome de Cícero é o melhor 
para que o PTB possa caminhar 
em João Pessoa. “Eu estou 
pedindo a eles, o diretório 
municipal, que fechem com o 

Cícero Lucena. Respeito muito 
o vereador Tavinho Santos e 
o presidente estadual, mas 
minha vontade é que fique 
com o senador Cícero Lucena, 
justificou Argello.

Após a reunião de ontem, 
que contou com a presença de 
20 membros da executiva mu-
nicipal, os dirigentes do PTB 
definiram que a convenção 
do partido será realizada no 
próximo dia 30, mas admiti-
ram que, até lá, os petebistas 
ainda devem discutir interna-
mente o melhor projeto para 
a cidade.

O pré-candidato do PPS 
a prefeito de João Pessoa, 
Nonato Bandeira, se reuniu 
ontem com o presidente na-
cional do partido, deputado 
Roberto Freire, para discutir 
sobre o processo eleitoral na 
Capital. Durante o encontro, 
o dirigente destacou a admi-
nistração do atual prefeito, 
Luciano Agra, e orientou que o 
PPS marche ao lado dele para 

o pleito deste ano.
 De acordo com o ve-

reador Bruno Farias (PPS), 
que também participou da 
reunião, a escolha de seu 
nome como líder do Governo 
na Câmara Municipal tam-
bém foi determinante para a 
recomendação do Diretório 
Nacional do partido.

SeM deFiniçãO - Já o 

prefeito Luciano Agra, du-
rante entrevista reproduzida 
numa emissora de rádio da 
Capital, desconversou sobre 
o seu apoio a pretendentes 
de sucedê-lo no cargo. De 
acordo com ele, sua preocu-
pação é com o sucesso dos 
festejos juninos realizado por 
sua gestão e a perspectiva da 
inauguração do novo anexo da 
Estação Cabo Branco.  

PPS busca orientações de Freire
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Ministério Público move ação 
contra plano de saúde do Senado

>>> dEspEsAs > Reembolso de gastos, inclusive no exterior, custou R$ 98 milhões aos cofres públicos 

O fato em foto
Uma fotografia às vezes conta 

uma história e desperta sentimentos, 
como contou e despertou a imagem 
da menina em chamas durante a 
guerra do Vietnã. 

A deputada Luiza Erundina 
mesmo disse que pesou mais em sua 
decisão de recusar a indicação para 
vice de Fernando Haddad a foto da 
confraternização “chez” Paulo Maluf 
que propriamente o fato de PP e PT 
se juntarem na disputa municipal de 
São Paulo.

A julgar por suas declarações, 
ela repudiou a forma, mas não impôs 
reparos ao conteúdo. Nem poderia 

sem incorrer em tropeços de argu-
mentação, dado o banimento do 
fator identificação programática na 
formação de coalizões partidárias.

A pá de cal sobre qualquer res-
quício de ordenamento foi posta pelo 
Congresso em 2006, quando aprovou 
emenda constitucional para enterrar 
a interpretação do Supremo Tribunal 
Federal segundo a qual a lei maior 
obrigava os partidos a seguir regras 
de isonomia para alianças nacionais e 
regionais. 

A chamada “verticalização” ruiu 
e com ela caiu a última barreira à 
anarquia geral. Talvez a penúltima, 

se o eleitorado resolver dar sentido 
prático às ondas de indignação que 
vêm quando ocorre um episódio 
gritante e vão quando é substituído 
por outro pior.

A despeito da reação negati-
va em setores engajados da vida, 
não é possível avaliar com alguma 
chance de precisão se a reconci-
liação entre Lula e Maluf resultará 
em prejuízo para a candidatura do 
PT em São Paulo ou se simpatizan-
tes do partido e “antipatizantes” 
do PSDB tratarão a cena como a 
materialização pragmática do mal 
necessário.

Por necessário entenda-se 
a meta a ser atingida no jogo de 
perde-ganha entre o PT e seu único 
adversário ainda na posse de com-
petitividade eleitoral e não, como 
seria aconselhável, na perspectiva 
do cotejo de projetos, biografias, 
trajetórias e capacidade profissional 
dos candidatos. 

Se o desgaste é evidente - em-
bora talvez não permanente - junto 
ao eleitorado para o qual a ética 
ainda é uma referência, de outro a 
celeuma dá publicidade a um candi-

dato cuja tarefa primeira é tornar-se 
conhecido da massa em cujo espírito 
Lula incentiva o lema de que princí-
pios não enchem barriga. Nem urnas, 
é a “lição” subjacente. 

A aliança pode ou não ser uma 
jogada eficiente, o que será visto mais 
adiante. Por enquanto, contudo, há 
um vencedor inquestionável: Maluf, 
mais um cliente da clínica de reabi-
litação dos combalidos da política a 
serviço do PT.

De qualquer maneira a vida 
obviamente não anda fácil para o 
partido na capital paulista. Lula não 
está na forma física em que esperava 
estar, a aliança com o PSB que era 
para ser solução virou um problema e 
a última pesquisa do Instituto Data-
folha registra queda de dez pontos 
porcentuais em seu poder de influen-
ciar o voto do paulistano.

Além disso, nunca foi tão con-
trariado: a senadora Marta Suplicy 
mostrou que só se dobra à vontade 
do ex-presidente quem quer e Erundi-
na passou-lhe reprimenda pública ao 
dizer que “passou dos limites”. 

Apenas poderia tê-lo feito 
enquanto ainda havia limites a 

serem respeitados. 
Tudo isso dificulta a execução 

do plano original, mas não define o 
quadro. Há possibilidade de vitória 
apesar de todos os pesares? Eviden-
temente.

O problema é que os percalços 
subtraem de Haddad vantagens e 
proteções e o deixam cada vez mais 
exposto a si mesmo. Quando a cam-
panha ganhar corpo dependerá dele 
conquistar o eleitorado e mostrar 
se Lula acertou ou se foi vítima da 
fantasia da onipotência ao escolhê-lo 
candidato. 

OUTRO mOdO - Candidato a 
prefeito de Salvador depois de ter ad-
ministrado a cidade por duas vezes, o 
radialista Mário Kertész resolveu não 
fazer aliança com partido cujo papel 
seja o de barriga de aluguel de tempo 
de televisão.

Kertész desautorizou negocia-
ções em curso no PMDB baiano e 
explica por que: “Se não é possível 
montar uma coalizão de peso, melhor 
seguir na base do puro sangue para 
não repetir velhos erros dos quais a 
sociedade anda farta”.

Krammer
Dora Lula não está na forma física em 

que esperava estar, a aliança 
com o PSB que era para ser solu-

ção virou um problema 

dora.kramer@grupoestado.com.br

Brasília (AE) - O plano de saúde dos senadores 
e seus familiares levou o Ministério Público a 

mover ação civil na Justiça Federal para acabar 
com a indústria de ressarcimentos. O plano, 

que custou R$ 98 milhões aos cofres públicos 
só em 2010, abrange todo tipo de atendi-

mento médico, odontológico ou psicológico, 
inclusive fora do país, com reembolso total de 
gastos, sem ressalvas. Detalhe, o senador não 

precisa pagar um centavo do próprio bolso.
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[POLêMicA]

Justiça valida 
prévias do PT 
em Recife

Juiz do caso Carlos Cachoeira
confirma ‘ameaças veladas’

[nA cORREgEDORiA DO cnJ]

Brasília (AE) - Em reunião 
com a corregedora Nacional 
de Justiça, Eliana Calmon, 
o juiz federal Paulo Moreira 
Lima, que deixou a frente 
do processo contra o contra-
ventor Carlinhos Cachoeira, 
confirmou as ameaças veladas 
que vinha sofrendo e afirmou 
que não tinha mais condições 
de permanecer no controle do 
caso. Calmon pedirá à Polícia 
Federal que garanta proteção 
ao magistrado e acompanhe, a 
partir de agora, o juiz que foi 
designado para julgar a causa 
- Alderico Rocha Santos.

Mesmo andando com car-
ro blindado, sob vigilância da 
Polícia Federal e armado, o juiz 
disse à ministra Eliana Calmon 
que as ameaças o impediam 
de permanecer como juiz do 
processo. A situação chegou ao 
limite, conforme o relato, quan-
do policiais foram à casa de 
seus pais dizendo que queriam 
conversar sobre o processo. 

Como o grupo de Cacho-
eira tinha o auxílio de aproxi-

madamente 40 agentes, entre 
policiais civil, federais e milita-
res, a abordagem foi vista pelo 
magistrado, ex-delegado da 
PF, como uma “nítida ameaça 
velada”. Depois disso, relatou 
o magistrado, seus pais lhe 
telefonavam inclusive para 
saber se podiam ir ao mercado.

“Naturalmente que o juiz 
deu as razões dele. Disse que 
se sentia cansado, se sentia 
realmente extenuado e que 
gostaria de sair”, afirmou 
Eliana Calmon. Mantê-lo 
no processo depois de tudo, 
disse ela, seria um “ato de 
desumanidade”. “Eu entendo 
que sai não por fragilidade, 
não por covardia, não porque 
ele esteja com medo. Ela sai 
porque ele quer efetivamente 
descansar disso tudo, dessa 
notoriedade”, afirmou. 

Paulo Moreira Lima já 
havia indicado ao CNJ, em 
março, que suspeitava de 
possíveis ameaças. Ele afir-
mou para a Corregedoria que 
integrantes do grupo sabiam 

da existência da operação e 
estavam movimentando a 
máquina que tinham à dispo-
sição na tentativa de minar as 
investigações. 

Um dos aliados de Ca-
choeira, Olímpio Queiroga, 
foi flagrado em conversa 
telefônica tratando da ope-
ração antes de deflagrada. 
Queiroga, ressaltou o magis-
trado, “é mencionado em dez 
inquéritos policiais decido a 
crimes diversos, é acusado de 
homicídio, contém quatro ar-
mas registradas em seu nome, 
além de ter sido citado na CPI 
do Narcotráfico”. 

Participaram da reunião 
desta quarta o ex-corregedor 
do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região Cândido Ribeiro, 
o presidente da Associação 
dos Juízes Federais (Ajufe), 
Nino Toldo, e o juiz federal 
Leão Aparecido Alves, que 
herdaria o comando do pro-
cesso, mas que se declarou 
suspeito por ter ligações pes-
soais com investigados.

O MP descreveu um tipo 
de gasto: um senador 

conseguiu reembolso de R$ 
78 mil em 2009 por conta da 
colocação de 22 coroas de 
porcelana na arcada dentária. 
O plano se presta até a cirur-
gias estéticas e procedimentos 
não emergenciais. Embora o 
atendimento não tenha sido 
caracterizado como urgência 
e o paciente nem sequer tenha 
passado por perícia física, o 
Senado autorizou o ressar-
cimento. Como ele já havia 
zerado seu crédito de ressar-
cimento dentário naquele ano, 
recebeu o dinheiro a título de 
antecipação das cotas de 2010 
e 2011.

O plano oferece cober-
tura total desde o início, não 
impõe limites de idade ou 
para doenças preexistentes e 
vale para toda a vida. Não há 
uma lista de procedimentos 
cobertos, tampouco uma tabe-
la de preços para pagamento 
de instituições e profissionais, 
que podem ser escolhidos li-
vremente pelos beneficiários. 
A assistência é paga integral-
mente com recursos públicos.

O benefício é vitalício 
e não há limite às despesas 
médicas de senador, o côn-
juge e dependentes. Para ter 
direito à assistência, o parla-
mentar precisa ter exercido 
o mandato por apenas seis 
meses. Depois desse período, 
pode usufruir eternamente 
do benefício, sem qualquer 
participação no custeio. Nem 
a morte livra o erário do gas-
to, pois o cônjuge do falecido 
“continua utilizando o plano 
ad eternum”, conforme des-
creve a ação. 

O recorde ocorreu em 
2007, quando um único par-
lamentar somou gastos fa-
miliares de mais R$ 740 mil. 
Ex-senadores e seus cônjuges 
também têm direito a cober-
tura vitalícia do plano, mas o 
teto anual de gastos é limita-
do a R$ 32 mil. Documentos 

analisados pelo MP, porém, 
demonstram que o valor não 
tem sido observado. Já para 
despesas odontológicos e psi-
coterápicas, o limite anual de 
gastos - nem sempre respeita-
do - foi fixado em R$ 26 mil.

A desproporcionalidade 
dos gastos do Senado com a 
assistência à saúde dos seus 
pares, segundo a ação, fica 
clara na comparação com 
outros órgãos públicos. Em 
2010, a Casa gastou quase 
R$ 98 milhões para atender 
cerca de 23 mil beneficiários. 
Na Câmara dos Deputados, 
o gasto foi de R$ 68 milhões 
para quase 26 mil usuários, 
enquanto o Ministério Público 
da União desembolsou R$ 31 
milhões para prestar auxílio a 
mais de 31 mil beneficiários.

Para o MP, a liberdade na 
escolha de médicos e institui-
ções, somada à falta de critérios 
para a limitação dos gastos e à 
indefinição quanto aos proce-
dimentos cobertos e aos valores 
pagos têm dado margem a 
gastos abusivos e desneces-
sários. “São desembolsos que 
envolvem valores exorbitantes 
e inimagináveis, que refogem 
a qualquer padrão de propor-
cionalidade, economicidade e 
moralidade administrativa”, 
argumenta a procuradora Elia-
na Pires Rocha.

Na defesa prévia apresen-
tada, a Consultoria Jurídica do 
Senado alegou que o plano, 
longe de ser privilégio, visa 
garantir aos senadores “a mais 
completa e segura assistência 
possível, considerando-se o 
múnus público que exercem e 
a altíssima relevância de suas 
funções na estrutura político-
-decisória da República”. Diz 
ainda que o plano “é fruto 
do legítimo exercício de uma 
competência discricionária do 
próprio Senado Federal, cujas 
balizas são suficientemente 
amplas para, em tese, imunizá-
-lo do controle por parte dos 
demais poderes”.

A corregedora nacional de Justiça, ministra Eliana calmon, ouviu juízes na sede do cnJ, em Brasília

Recife (AE) - O juiz da 3ª 
Vara Cível do Recife, Francis-
co Julião de Oliveira Sobrinho, 
considerou válida a lista com 
33 mil votantes utilizada pelo 
diretório municipal do PT 
nas prévias de 20 de maio, 
quando o prefeito João da 
Costa venceu o deputado 
federal Maurício Rands, da 
tendência Construindo um 
Novo Brasil (CNB) por 533 
votos. A consulta, que deve-
ria ter apontado o candidato 
do partido à prefeitura, foi 
posteriormente anulada pela 
executiva nacional diante de 
questionamentos do grupo de 
Rands em relação à validade 
desta lista.

Novas prévias foram 
marcadas pela direção nacio-
nal, mas Rands desistiu de 
concorrer em prol do senador 
Humberto Costa. O senador 
foi posteriormente indicado 
e homologado candidato pela 
executiva nacional, embora o 
prefeito João da Costa tenha 
mantido a sua candidatura, 
pela qual continua lutando. 
Na próxima segunda-feira, a 
direção nacional julga recurso 
do prefeito, que não encontra 
motivos para não ser o can-
didato.

Em nota, o ex-presidente 
estadual do partido, Dilson 
Peixoto, adiantou que a sen-
tença judicial, concedida na 
terça-feira, em nada muda 
o cenário da sucessão no 
Recife, com Humberto Costa 
candidato. A explicação é que 
a Justiça considerou válida a 
lista - e não as prévias - e sua 
decisão não tem influência nas 
instâncias partidárias. 

O presidente municipal 
do PT, Oscar Barreto, pro-
meteu para esta quinta um 
posicionamento do prefeito 
e do seu grupo, no qual se 
integra, sobre o assunto. João 
da Costa passou a quarta-feira 
em São Paulo para exames 
médicos de rotina depois de 
um transplante de rim.

A intervenção da nacio-
nal consolidou a divisão do 
partido em Pernambuco e mo-
tivou o governador Eduardo 
Campos a assumir o comando 
do processo sucessório na 
Capital. 

FOTO: Beto Barata/AE
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A Justiça de São Paulo 
suspendeu, na última 

terça-feira, o pagamento da 
aposentadoria de um policial 
militar aposentado suspeito 
de ter matado três pessoas, 
além de tentar matar uma 
quarta.

Dilma abre Rio+20 e pede audácia a
governantes para fazer as mudanças

Dilma reforçou a posição 
brasileira desde o início 

das negociações de que o 
foco tem de ser no ser hu-
mano e na manutenção em 
especial do princípio das 
responsabilidades comuns, 
porém diferenciadas. E mais 
uma vez ressaltou que o mais 
importante passo dessa mu-
dança será a erradicação da 
pobreza.

A presidente lamentou 
que no processo final de ne-
gociação do documento “O 
Futuro que Queremos”, que 
durou do dia 13 até a madru-
gada da última terça-feira, não 
foi possível determinar novos 
recursos para isso. “A promes-
sa de financiamento do mundo 
desenvolvido para o mundo 
em desenvolvimento com 
vistas à adaptação e mitigação 
ainda não se materializou, 
apesar do esforço de algumas 
nações. Os compromisso de 
Kyoto não foram atingidos. O 
princípio das responsabilida-
des comuns, porém diferen-
ciadas, consagrado na Rio-92, 
tem sido recusado na prática, 
sem ele não há consenso pos-
sível sobre mundo mais justo 
e possível”.

Dilma disse ainda que 
“o Brasil reconhece que há 
várias conquistas de 92 que 
ainda permanecem no pa-
pel”. E pediu aos presentes: 
“Temos responsabilidades 
para mudar esse quadro”. 
A crise financeira e as “in-
certezas que pairam sobre 
futuro”, afirma a presidente, 
“dão significação especial 
para a Rio+20”, uma vez que 
os modelos de desenvolvi-
mento atuais “esgotaram a 
capacidade de responder aos 
desafios contemporâneos”.

Ela admitiu que neste 
cenário “é forte a tentação de 
tornar absolutos os interesses 
nacional”, mas também cla-
mou aos líderes para que isso 
não aconteça. “Sabemos que 
o desenvolvimento sustentá-
vel é a melhor resposta para 
a mudança de clima. Implica 
crescimento da economia 
para que se possa reduzir 
pobreza, significa criação 
de emprego, distribuição 
de renda, significa garantir 
acesso à educação, saúde, sig-
nifica tornar nossas cidades 
cada vez mais sustentáveis, 
reduzir desmatamento, usar 
de modo sustentável a biodi-
versidade, proteger rios e flo-
restas, gerar energia limpa.”

Disse que a conferência 
tem de gerar compromissos 
firmes para o desenvolvi-

>>>DEFEsA > Presidente reforçou a posição brasileira e defendeu a erradicação da pobreza como meta

A    Prefeitura  Municipal 
de Londrina,  na região 

norte do Paraná, decre-
tou ontem situação de 
emergência em virtude 
dos prejuízos acumulados 
pelas chuvas fortes dos 
últimos dias.

Duas pessoas morreram 
após uma embarcação 

ter afundado em uma 
represa na zona rural de 
Novo Cruzeiro, em Minas 
Gerais. O acidente ocorreu 
por volta das 11h da manhã 
de ontem.

A presidente Dilma Rousseff abriu oficialmente 
ontem a Conferência das Nações Unidas so-

bre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, 
pedindo audácia e coragem aos representantes 
dos 193 países presentes à cúpula para condu-

zir o mundo para as mudanças necessárias.

Ban Ki-Moon faz críticas
Em entrevista coletiva 

após abertura da Rio+20, o 
secretário-geral das Nações 
Unidas, Ban Ki-Moon, afirmou 
que esperava um documento 
final mais ambicioso. “Vocês 
precisam levar em conta que 
as negociações foram muito 
difíceis e demoradas. O docu-
mento serve para reafirmar as 
políticas dos líderes mundiais. 
O mais importante é que o do-
cumento tenha recomendações 
que sejam colocadas em prática 
por eles. Tenho dito que este 
não é o fim, mas o início de 
muitos processos que ainda 
virão”, destacou.

Ban Ki-Moon ainda ressal-
tou a importância dos líderes as-

sumirem compromissos firmes 
com uma política ambiental a 
partir de agora e alertou sobre a 
necessidade de tomar medidas 
emergenciais. “Estamos em 
um caminho perigoso. A natu-
reza não negocia com os seres 
humanos. Nós temos recursos 
limitados em nosso planeta.”

Para secretário da ONU, 
um dos legados da Rio+20 
será seu potencial catalisador 
de mudanças globais. Ban 
ainda parabenizou o Brasil na 
condução das negociacões e 
acordo no texto final entregue a 
todos os chefes de Estado, mas 
lamentou os poucos avanços 
na área ambiental nos últimos 
vinte anos.

São Paulo - Ao menos 
sete aeronaves estrangeiras, 
usadas irregularmente no 
País, sem pagamento de im-
postos, foram apreendidas 
ontem, em aeroportos do Rio 
e de São Paulo, durante a 
Operação Pouso Forçado, da 
Polícia Federal. O valor dos 
tributos federais e estaduais 
não recolhidos pode atingir 
R$ 192 milhões, segundo a PF. 

De acordo com a PF, os 
aviões foram apreendidos 
em Viracopos, em Campinas, 
e em Jundiaí, no interior de 

São Paulo, Congonhas, na 
zona sul da capital paulista, 
e no Aeroporto Internacional 
Tom Jobim.

Cerca de 50 policiais fe-
derais e 25 auditores fiscais da 
Receita Federal participam da 
operação, que tem o objetivo 
de cumprir mandados de bus-
ca e apreensão para apreender 
12 aeronaves de prefixo es-
trangeiro que estavam sendo 
utilizadas irregularmente no 
país, mediante falsa declara-
ção de entrada temporária.

Segundo a PF, aviões 

particulares produzidos fora 
do País e pertencentes a em-
presas com sede internacional 
podem entrar no país tem-
porariamente, caso venham 
conduzindo seus diretores. 
Se forem utilizadas regular-
mente no Brasil, elas devem 
ser importadas por seus usu-
ários, com o recolhimento de 
impostos federais e estaduais.

Investigações mostram 
que as aeronaves eram uti-
lizadas por pessoas físicas 
e jurídicas estabelecidas em 
território nacional. Elas en-

travam e saíam repetidas 
vezes do Brasil apenas para 
renovar os termos de admis-
são temporária, válidos por 
até 60 dias. 

Segundo a PF, em feverei-
ro foi instaurado um inquérito 
policial em Campinas, por 
conta da suspeita da entrada 
fraudulenta de aeronaves no 
País através do Aeroporto de 
Viracopos. Foram identifica-
das também outras aeronaves, 
que se serviam do Aeroporto 
de Cumbica, em Guarulhos, 
com indícios de fraude. 

[OpERAÇÃO pOUsO FORÇADO]

PF apreende sete aviões em SP e RJ

EDUCAÇÃO

Administração oferece mais vagas no Sisu
Brasília – O curso com 

maior número de vagas no 
Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu) é administração: 1.019. 
No total, são 30.548 vagas em 
56 instituições públicas de en-
sino superior disponíveis para o 
segundo semestre de 2012. As 
inscrições seguem abertas até 
sexta-feira (22), exclusivamente 
pela internet.

O Sisu foi criado pelo 
Ministério da Educação para 
unificar a oferta de vagas em 
universidades públicas, que 

são disputadas a partir do Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem).  Podem participar 
desta edição estudantes que te-
nham feito o Enem 2011. Além 
dos cursos mais tradicionais 
como economia, engenharia e 
pedagogia, há oportunidades 
de formação em áreas como 
teatro, terapia ocupacional, 
história da arte e gastronomia. 
Em medicina e direito, cursos 
mais disputados nos vestibula-
res tradicionais, há 429 e 748 
vagas, respectivamente.

Ao acessar o sistema, o 
candidato pode escolher duas 
opções de curso, indicando 
a sua prioridade. Ao longo 
do período de inscrições, ele 
pode visualizar a nota de corte 
preliminar de cada curso e sua 
classificação parcial. As opções 
de curso escolhidas previamen-
te podem ser alteradas se o 
candidato achar que tem mais 
chances de ser aprovado em 
outra graduação ou instituição.

Até a manhã de ontem 
(19), 320 mil estudantes já 

tinham feito a inscrição. A lista 
dos aprovados será divulgada 
no dia 25 deste mês, e os alu-
nos selecionados deverão fazer 
a matrícula nas instituições de 
ensino no período de 29 de 
junho a 2 de julho. Está prevista 
ainda uma segunda chamada 
para 6 de julho. Quem não for 
convocado em nenhuma das 
duas chamadas poderá partici-
par de uma lista de espera que 
será usada pelas universidades 
para selecionar os alunos em 
caso de sobra de vagas.

Brasília - O Ministério 
da Pesca e Aquicultura pror-
rogou por dois anos a vali-
dade do primeiro concurso 
público do órgão, feito em 
junho de 2010, um ano após 
a criação da pasta. A decisão 
pode beneficiar não só os 334 
concursados que, embora 
tenham se classificado no 
certame, não ficaram entre os 
100 convocados de 2010, mas, 

[pEsCA E AQUICUlTURA]

Ministério prorroga concurso público
principalmente, o próprio 
ministério.

Com a prorrogação, a 
pasta tem uma nova chance 
de obter, do Ministério do Pla-
nejamento, autorização para 
nomear ao menos uma parte 
das 334 vagas homologadas 
em 2010. Mão de obra necessá-
ria, segundo o ministério, para 
estruturar os serviços e aten-
der às necessidades dos cerca 

de 1 milhão de pescadores 
profissionais e 50 mil embarca-
ções registradas. Atualmente, 
segundo a Coordenação-Ge-
ral de Recursos Humanos 
da pasta, apenas 100 dos 624 
servidores são efetivos.

Além de 141 funcionários 
cedidos por outros órgãos 
da administração pública, 
há 216 ocupantes de cargos 
comissionados que não man-

têm vínculos empregatícios 
com o ministério. Há ainda 
102 servidores temporários, 
contratados em 2009, por um 
prazo de quatro anos, prorro-
gáveis por mais um. E 65 fun-
cionários públicos demitidos 
no governo do ex-presidente 
Fernando Collor de Mello 
(1990-1992) e readmitidos por 
força de decisão judicial, após 
terem sido anistiados.

mento sustentável e que os 
líderes têm de ser ambiciosos.

O texto aprovado pelos 
delegados, disse, acima de 
tudo traz a decisão de não re-
troceder de nenhuma forma 
os compromissos assumidos 
em 92, mas que também con-
sagra avanços importantes, 
como o objetivo de erradica-
ção da pobreza, a adotação 
dos objetivos do desenvol-
vimento sustentável, “que 
darão foco e orientação aos 
nossos esforços coletivos”. 
Mencionou ainda a cria-
ção do fórum de alto nível, 
de caráter universal, para 
acompanhar implementação 
dos ODS, o fortalecimen-
to do Pnuma, “que sai da 
Rio+20 dotado de melhores 
condições para exercer sua 
função”, e o programação 
de 10 anos para promoção 
de padrões sustentáveis de 
produção e consumo.

“O Futuro que Quere-
mos não se construirá por si 
mesmo, estamos no limiar 
de um momento, que exigirá 
mais dedicação, mais res-
ponsabilidade. Caberá a nós 
demostramos capacidade de 
liderar e agir. Temos plena 
consciência que o futuro das 
próximas geração depende 
de nossas decisões.”

Logo depois de Dilma, 
o secretário-geral da ONU, 
Ban Ki-Moon, elogiou o do-
cumento produzido pelos 
diplomatas na Rio+20. “Fi-
zemos história esta semana”, 
disse. “As negociações foram 
longas e duras, muito difí-
ceis, mas fizemos progressos 
significativos, especialmente 
nos estágios finais.”

A o  m e s m o  t e m p o , 
Moon cobrou  urgência dos 
governantes. “Não pode-
mos esquecer que tempo 
é o recurso mais escasso 
de todos. Estamos ficando 
sem tempo”, disse. “Agora 
é a hora de tomar o grande 
passe final. Temos de dar 
sequência à Rio+20 com 
compromissos e ações for-
tes. Agora é a hora de agir.”

[>>>] 

[>>>] 

Texto 
ApROVADO pelos 

delegados traz a decisão 
de não retroceder

A presidente Dilma Rousseff abriu oficialmente ontem a conferência das Nações Unidas e cobrou mais responsabildades dos chefes de Estado

FOTO:  Divulgação
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Atenas - O conservador Antonis Samaras, 
que tomou posse ontem como primeiro-
ministro da Grécia, finalmente chegou à 

chefia do Executivo depois que seu partido 
Nova Democracia (ND) venceu as eleições 

do último domingo, embora para isso tenha 
tido que fechar um acordo de governo com 

social-democratas e centro-esquerdistas.

Político de tendência na-
cionalista e grande ambi-
ção pessoal, Samaras se 

destacou por suas mudanças 
de posturas e agora defende a 
política de austeridade impos-
ta pela União Europeia (UE), 
após rejeitá-la quando liderava 
a oposição.

A ambição que sempre 
lhe caracterizou se eviden-
ciou tanto nas lutas internas 
pela liderança de seu partido 
nos anos 1990 como em seu 
desejo de chegar a ser primei-
ro-ministro, depois que o ND 
venceu pela vantagem mínima 
as eleições de maio e os gregos 
tiveram que voltar às urnas 
um mês depois.

Nascido em 1951 em Ate-
nas, este descendente de uma 
família de ricos comerciantes 
e políticos estudou Economia 
no prestigiado Amherst Col-
lege de Massachussets, onde 
curiosamente dividiu quarto 
com aquele que depois seria 
seu rival político, o socialista 
Giorgos Papandreou. Também 
estudou Administração de 
Empresas em Harvard e, em 
1977, um ano após formar-se 
nessa universidade, foi eleito 
deputado do Parlamento gre-
go pelo ND.

Casado e com dois filhos, 
Samaras fala inglês, francês e 
italiano. Em 1989 foi nomeado 
ministro das Finanças e, pouco 
depois, de Relações Exteriores. 
Suas posturas nacionalistas 
ficaram manifestadas por oca-
sião da disputa pelo nome da 
vizinha república ex-iugoslava 
da Macedônia, e seu desafio a 
Konstantinos Mitsotakis, his-
tórico líder do ND, o deixou 
fora do partido em 1992. Isso 
o levou a formar seu próprio 
partido, Primavera Política, 
um projeto que fracassou e 
que o próprio Samaras dissol-
veu em 2004, para retornar às 
fileiras conservadoras.

Quando nas eleições de 
2009 o ND colheu os piores 
resultados de sua história até 
então (33%) e Mitsotakis re-
nunciou, Samaras conseguiu 
vencer na disputa pela chefia 
do partido a filha do antigo 
líder, Dora Bakoyannis, que 
também formou seu próprio 

partido após sua derrota.
Nas eleições do último 

dia 6 de maio, o ND foi a for-
ça mais votada, mas com um 
novo mínimo de apoios, 18,8% 
dos sufrágios, o que contribuiu 
para a fragmentação do Parla-
mento, impediu a formação de 
governo e obrigou a convoca-
ção de novos pleitos.

Dessa vez Samaras ga-
nhou as eleições com um 
maior apoio, cerca de 30% 
dos votos, frente à formação 
esquerdista Syriza, e agora 
forma governo junto com os 
social-democratas do Pasok 
e os centro-esquerdistas do 
Dimar. Para enfrentar o Syriza, 
Samaras realizou na campa-
nha uma chamada à unidade 
de todas as forças da direita, o 
que fez com que Bakoyannis e 
sua extra-parlamentar Aliança 
Democrática se reconciliassem 
com o ND.

Na campanha, Samaras 
prometeu baixar os impostos 
e aumentar as ajudas sociais, 
além de suavizar as novas me-
didas de austeridade exigidas 
por Bruxelas como condição 
para manter a entrega de ajuda 
financeira.

A postura de Samaras em 
relação aos dois memorandos 
de austeridade assinados pela 
Grécia com a UE mudou com 
o tempo: ao primeiro plano 
de resgate, assinado em 2010, 
se opôs veementemente e ex-
pulsou os deputados de seu 
partido que o apoiaram.

Sobre o segundo, assi-
nado em 2012, mostrou pro-
fundas reservas e não quis 
que nenhum filiado do ND 
participasse do governo de 
coalizão dirigido pelo ex-vice
-presidente do Banco Central 
Europeu (BCE), Lucas Papa-
demos, para não desgastar-se 
antes das eleições.

Mesmo assim, dada a 
insistência de Bruxelas, assi-
nou um documento no qual 
se comprometia a respeitar 
o memorando, para depois 
pedir sua renegociação. Sua 
última declaração a esse res-
peito é que aquele documento 
não foi um compromisso para 
respeitar o memorando, mas 
para “mudá-lo”.

O ex-premiê romeno Adrian 
Nastase foi condenado on-

tem a uma pena de dois anos de 
prisão por corrupção, anunciou 
a Suprema Corte da Romênia, 
em veredicto pouco frequente 
na Europa em se tratando de um 
ex-chefe de governo.

> Romênia > Afeganistão > Itália

p elo menos dez pessoas 
morreram ontem, entre 

elas seis crianças, devido à ex-
plosão de uma mina terrestre 
provocada pela passagem de 
um veículo no qual as vítimas 
estavam na província de Logar, 
no leste do Afeganistão.

O          Vaticano investiga 
o bispo argentino 

Fernando María Bargalló, 
da Diocese de Marlo-Mo-
reno, após ser divulgadas 
imagens suas abraçando 
uma mulher em uma praia 
do México.

Líder conservador realiza sonho e 
assume chefia de governo na Grécia

>>> SOlENIDADE > Antonis Samaras, do partido Nova Democracia, tomou posse como premiê

SEM pRAZO

Equador analisa o pedido de asilo 
político do fundador do WikiLeaks 

O ministro das Relações 
Exteriores do Equador, Ricar-
do Patiño, afirmou ontem à 
agência Ansa que o governo 
vai analisar, sem prazos, o 
pedido de asilo político feito 
pelo fundador do WikiLeaks, 
Julian Assange, 40. Segundo 
o chanceler, “no Equador, há 
total liberdade de expressão” 
e, por isso, Assange escolheu 
se alojar na embaixada equa-
toriana em Londres. 

“Estamos analisando o 
pedido de asilo da maneira 
como deve ser feito em casos 
como esse. Assange argumen-
ta que sua vida está em perigo, 
mas o governo não tem um 
prazo para dar uma resposta 
à solicitação”, contou Patiño, 
que está no Rio de Janeiro 
para participar da Conferên-
cia das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável, 
chamada de Rio+20, ao lado do 
presidente Rafael Correa. 

Assange, acusado na 
Suécia por crimes de abuso 
sexual, está refugiado na 
Embaixada do Equador em 
Londres. Ele afirma que tam-
bém pode ser perseguido 
nos Estados Unidos devido 
à divulgação de milhares de 
documentos secretos através 
do WikiLeaks. 

SCOTlAND YARD - A 
Scotland Yard (Polícia Metro-

FOTO: Divulgação

politana de Londres) afirmou 
ontem que Assange violou 
as condições de sua prisão 
domiciliar no Reino Unido, ao 
refugiar-se na Embaixada do 
Equador na Capital britânica, e 
pode ser detido. 

Uma porta-voz da Scotland 
Yard disse ontem à agência Efe 
que Assange poderia ser detido 
por ter abandonado o domicílio 
estabelecido nas condições de 
sua detenção, que o obrigava 
ainda a ficar nesse lugar toda 

noite entre 21h e 7h da manhã. 
A porta-voz não especi-

ficou o que ocorrerá se Julian 
Assange decide abandonar a 
legação diplomática equatoria-
na, onde a polícia britânica não 
tem jurisdição para atuar. 

Mulheres protestam em defesa de Julian Assange, em frente à Embaixada do Equador em Londres

Damasco - Os últimos 
conflitos da onda de violência 
na Síria deixaram 46 mortos 
entre terça-feira e ontem, 
segundo o Observatório Sírio 
para os Direitos Humanos, 
organização não-governa-
mental (ONG) com sede em 
Londres.

O exército sírio sofreu pe-
sadas perdas em duas provín-
cias do nordeste, na fronteira 
com a Turquia, onde rebeldes 
intensificaram suas ativida-
des nas últimas semanas. Pelo 
menos 20 soldados foram 
mortos durante combates com 

oposicionistas na província de 
Latakia, afirmou a ONG.

Cinco rebeldes também 
morreram nos confrontos, que 
tiveram início ontem à noite e 
prosseguiram na madrugada 
de ontem numa região conhe-
cida como “montanha curda”.

Na província de Idlib, a 
explosão de um carro-bomba 
matou cinco soldados de um 
posto de segurança, relatou 
Rami Abdel Rahman, chefe 
da ONG.

Em Hama, morreram 
três soldados e um casal de 
civis. Na capital, Damasco, 

um médico militar foi morto 
por uma bomba implantada 
em seu carro.

Diante do número de 
mortos desde o início do 
levante popular contra o pre-
sidente Bashar Assad em 
março do ano passado, que 
a ONG afirma já ultrapassar 
14,4 mil, o líder da missão da 
ONU na Síria, o major-general 
Robert Mood, disse hoje ao 
Conselho de Segurança que 
os quase 300 observadores 
desarmados da entidade es-
tão “moralmente obrigados” 
a permanecer no país. “Não 

vamos para lugar nenhum”, 
afirmou Mood a repórteres 
após uma reunião fechada.

Mood disse também que 
a decisão anunciada sábado 
de suspender as operações da 
missão até que as condições 
de segurança melhorem não 
significa um “abandono” 
da Síria. Segundo o militar, 
veículos dos observadores 
foram atingidos dez vezes 
por “fogo direto” e centenas 
de vezes por “fogo indireto”. 
Apenas nos últimos oito dias, 
nove veículos da ONU foram 
atingidos, afirmou.

[VIOlÊNCIA]

Novos conflitos deixam 46 mortos na Síria

VATICANO

Papa pede o fim da violência 
contra os cristãos na Nigéria 

O papa Bento XVI fez um 
apelo ontem para pedir pela 
“cessação imediata” da violên-
cia contra cristãos na Nigéria 
e também para que “todos 
os cidadãos colaborem para a 
construção de uma sociedade 
pacífica e reconciliada”. 

Bento XVIfez esse pedido 
diante milhares de fiéis que 
assistiam a sua audiência pú-
blica de quarta-feira, realizada 
na Sala Paulo XVI do Vaticano. 
Nesta, o papa expressou toda 
sua preocupação com os re-
correntes atentados contra 
cristãos na Nigéria, onde pelo 
menos 34 pessoas morreram 

no último fim de semana em 
ataques contra igrejas. 

“Acompanho com pro-
funda preocupação as notí-
cias que provêm da Nigéria, 
onde os atentados terroris-
tas contra os fiéis cristãos 
continuam. Enquanto elevo 
minhas preces pelas vítimas, 
faço uma chamada aos res-
ponsáveis para que cessem 
imediatamente o derrama-
mento de sangue de tantos 
inocentes”, disse o papa. 

O papa se mostrou a favor 
da “plena colaboração” entre 
todos os componentes sociais 
da Nigéria.  

Uruguai quer legalizar venda de maconha
O governo do Uruguai 

planeja legalizar a venda de 
maconha para evitar que os 
adolescentes consumam pasta 
base de cocaína, que é assina-
lada como a causa do aumento 
da delinquência juvenil no 
país. Esta é uma das medidas 
contra a insegurança nas ruas 
que o Executivo presidido pelo 
ex-guerrilheiro José Mujica, da 
esquerdista Frente Ampla (FA), 
apresentará nesta quarta-feira 
em entrevista coletiva.

Fontes do Ministério do 
Interior explicaram que a ini-
ciativa “requer um projeto de 
lei que ainda deve ser redigi-
do”. Segundo informações da 
imprensa uruguaia, o governo 

pretende “estabelecer regis-
tros de consumidores” para 
outorgar-lhes “até 40 cigarros 
(de maconha) por mês” e a 
comercialização dessa droga 
incluirá “um imposto destina-
do à reabilitação de pessoas 
viciadas”.

Como parte do pacote de 
medidas, o Executivo pretende 
também estabelecer controles 
sobre os meios de comunicação 
para evitar que sejam trans-
mitidas imagens violentas nos 
noticiários de televisão, acres-
centaram as fontes consultadas 
pela Efe. Segundo a emissora 
Canal 10, a proposta governa-
mental pretende que a droga 
tenha “controles de qualidade 

garantida”, mas “falta definir a 
forma e os locais de venda da 
maconha para seu consumo 
livre e controlado”.

O plano tenta na realidade 
evitar que o consumidor tenha 
que ir a algum ponto de venda 
de drogas onde lhe ofereçam 
também pasta base de cocaína. 
Consultado pela Efe, o deputa-
do governista Víctor Semproni, 
do Movimento de Participação 
Popular, partido da coalizão 
governante ao qual Mujica 
também pertence, seu grupo é 
“partidário de pôr a maconha 
no mesmo nível que o tabaco e 
o álcool”. “Tem que ser indus-
trializada, legalizada e vendida 
com as devidas advertências”, 

ressaltou Semproni, que, no 
entanto, disse desconhecer o 
conteúdo do projeto.

O plano foi redigido pelo 
Gabinete de Segurança, formado 
por Mujica e seus ministros de 
Interior, Defesa e Exteriores, com 
a ajuda de um grupo de especia-
listas. A medida foi questionada 
pela oposição através do Twitter. 
Para a deputada do opositor Par-
tido Nacional, Ana Lía Piñeirúa, 
a legalização “apenas agravaria 
o consumo de drogas”. O líder 
do Partido Independiente, Pablo 
Mieres, assinalou que “é preciso 
estudar o projeto”, embora, em 
sua opinião, esse plano não tenha 
“nada a ver” com a insegurança 
cidadã.
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> Concurso
O Diário Oficial da União, de ontem trouxe o edital do concurso público 
para o preenchimento de 85 vagas para servidores técnico-adminis-
trativos da UFCG, em quaisquer dos campi da instituição. Das vagas 
disponibilizadas, sete são para portadores de necessidades especiais.

> Inscrições 
As inscrições serão realizadas a partir das 9 horas do dia 3 de julho até 
as 23h59min do próximo dia 8 de agosto, exclusivamente pela internet. 
As taxas são nos valores de R$ 40, para cargos de nível fundamental; 
R$ 60, para médio e técnico; e de R$ 75, para os de nível superior. 

> Mais caro 
As tarifas de serviços postais e telegráficos tiveram um reajuste médio 
de 7,5%. Em relação aos serviços internacionais, o valor das cartas e dos 
telegramas foi corrigido em torno de 7,5%. O reajuste não foi aplicado 
ao segmento de encomendas, pois o mesmo já havia ocorrido em abril.

>“Tecendo Tradições”
A 16ª edição do Salão de Artesanato da Paraíba está sendo realizada em 
Campina Grande, durante o Maior São João do Mundo, até o dia 30 de junho. 
Neste ano o evento homenageia a arte da tecelagem da Paraíba e conta com 
trabalhos de 4.650 artesãos e 78 associações de 126 municípios do Estado. 

> Local 
O Salão está aberto ao público de segunda à sexta-feira das 15h às 
22h, nos sábados e domingos das 14h às 22h, e nos dias 23 e 29 de 
junho das 10h às 22h, na Avenida Brasília, 510, bairro do Catolé. O 
Programa de Artesanato da Paraíba é coordenado pela primeira-dama 
do Estado, Pâmela Bório.

> Corrida do fogo 
Terminam no dia 30 de ju-
nho, as inscrições para a 8ª 
edição da Corrida do Fogo 
promovida pelo 2º Batalhão 
de Bombeiros Militar de 
Campina Grande. As inscri-
ções estão sendo realizadas 
na sede do 2º BBM, das 8 às 
12h e das 14 às 18h; à noite 
no Posto de Comando do 
Parque do Povo. 

> Alimentos
A corrida será realizada 
no dia 1º de julho, com 
largada prevista para as 
9h, na frente do quartel 
dos Bombeiros, na Avenida 
Almeida Barreto – São José. 
Para a inscrição estão sen-
do cobrados dois quilos de 
alimentos não perecíveis. 
Toda a arrecadação vai ser 
distribuída com instituições 
de caridade de Campina 
Grande.

#campinaemNotas

>> foi Dito
> De volta
A operação tapa-buraco não foi suficiente para aguentar as chuvas 
que caíram ontem na cidade de Campina Grande. Os campinenses 
tiveram pouco tempo para trafegar por ruas recuperadas. A popula-
ção volta a reclamar das más condições de tráfego e das qualidades 
dos serviços de pavimentação e recuperação das ruas. 

> Convenção do PCdoB 
O presidente municipal do PCdoB, Everaldo Catão, confirmou para hoje a 
convenção municipal do partido, às 19 horas, no antigo Museu de Artes 
Assis Chateaubriand, onde será homologada a candidatura de Félix Araú-
jo Neto como vice na coligação do prefeitável Guilherme Almeida (PSC).

> Samu e UPA
Novos recursos da rede Saúde Toda Hora estão sendo liberados pelo Minis-
tério da Saúde para custeio e qualificação das Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPA) e para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

> Paraíba
Ao todo, foram repassados R$ 28,2 milhões a sete estados: Paraíba, 
Minas Gerais, Maranhão, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. 
A rede articula e integra todos os equipamentos de saúde para ofertar à 
população o acesso mais humanizado e integral aos serviços de urgência 
e emergência.
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Da sucursal de campina grande
auniaocampina@gmail.com

>>> cRimE > Vereador e comerciante foram presos acusados de comprar e revender carros roubados

Desarticulado esquema de clonagem 
de veículos e cartões em João Pessoa 

John Gore e Sonia Jones são namorados, dividem um apartamento 
em Cheltenhan, na Inglaterra, e sempre conviveram com alguns 
acontecimentos estranhos. Eles têm gatos e os bichinhos adqui-
riram um comportamento meio estranho desde que mudaram 
para lá. Os felinos se assustam de repente e ficam arranhando as 
paredes em determinados lugares. Mas não é só isso: no apê em 
que eles moram, é normal luzes se apagarem e acenderem sem que 
ninguém mexa nelas e também tem o caso da televisão, que muda 
de canal sozinha. Recentemente, quando Gore tirava fotos dos gatos 
fazendo suas palhaçadas, algo além dos bichos apareceu nas fotos.

Duas pessoas foram presas, entre elas o verea-
dor petrônio matias de medeiros filho (psDB), 

do município de santo andré, cariri Oriental da 
paraíba, durante uma operação conjunta da polí-
cia civil com a polícia Rodoviária federal, ontem, 

que desarticulou um esquema de clonagem de 
veículos e cartões de crédito em João pessoa.

“O prefeito está ten-
tando fazer a parte dele, em 
relação à candidatura de Ta-
tiana. A preocupação dele é 
fazer melhorar a aprovação da 
secretária”. (vereador nelson 
gomes filho, presidente da 
cmcg). 

 
“Estamos subindo nas 

pesquisas e os dados rela-
tivos à nossa rejeição são 
pequenos. Agradecemos a 
lembrança do nosso nome 
em pesquisas”. (deputado e 
prefeitável guilherme almei-
da - psc)

Durante a operação, quatro 
carros de luxo roubados 

foram apreendidos. De acordo 
com o delegado Leonardo So-
ares, da Delegacia de Roubos 
e Furtos de Veículos de João 
Pessoa, o vereador comprava 
carros roubados, com placas 
frias e chassis adulterados, e 
os revendia em uma locadora 
de veículos de João Pessoa. 
“Ele adquiria um automóvel 
por, em média, R$ 7 mil e o 
repassava por R$ 14 mil”, 
afirmou. 

Além do vereador, o co-
merciante Carlos Antônio da 
Silva Barbosa, 26 anos, foi 
preso ontem no flat Victory, 
em Intermares, por estar en-
volvido nos crimes. Até a 
tarde de ontem, os acusados 

estavam na Central da Polícia 
Civil, em João Pessoa. Eles de-
vem responder por receptação 
qualificada e adulteração de 
veículos. A Polícia investiga 
se há mais pessoas envolvidas 
no crime e se os carros eram 
vendidos em outros Estados.

clOnagEm DE caRtÕEs 
– Segundo Ricardo Sá, inspe-
tor na PRF, as investigações 
começaram em 15 de maio, 
quando um dos carros de luxo 
se envolveu em um acidente 
de trânsito, na BR 230, em Per-
nambuco, e policiais da Polícia 
Rodoviária Federal encontra-
ram nele um notebook com 
dados de cartões de crédito 
clonados, que foi apreendido 
pela Polícia. a operação conjunta das polícias civil e Rodoviária federal apreendeu quatro carros de luxo, além de  notebooks  com dados de cartões de crédito clonados

[apÓs 37 Dias]

Ferroviários suspendem 
greve e trens circulam hoje

Exército conclui e entrega obra 
de Eixo Norte da Transposição 

lucilene meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

Após 37 dias de greve, os 
ferroviários deliberaram pela 
suspensão do movimento. 
A decisão foi tomada ontem 
durante reunião. Com isso, 
os usuários passam a contar, 
a partir de hoje, com as 28 
viagens diárias. Porém, o 
retorno ao trabalho não sig-
nifica o fim dos problemas. 
Sem acordo com a Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos 
(CBTU) na Paraíba, o sindi-
cato que representa a classe 
informou que foi instituído 
dissídio coletivo, em Brasília, 
na próxima terça-feira (26). 
Os trabalhadores vão esperar 
agora a decisão do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST). 

O presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores em Empre-
sas Ferroviárias na Paraíba (Sin-
tefep-PB), José Cleófas Batista 
de Brito, disse que foram reali-
zadas várias reuniões ao longo 
deste período e não se chegou 

a um consenso em nenhuma 
delas. As mais recentes reivin-
dicações, após várias mudanças 
de percentuais, eram o reajuste 
de 5.74%, plano de saúde inte-
gral, mais 2% de aumento real. 
“Agora, esses valores não têm 
mais validade”, afirmou. 

A decisão foi a mais acer-
tada para o quadro de inde-
finição. “Consideramos que 
este foi um bom direciona-
mento, porque a greve acaba-
ria se prolongando e prejudi-
cando os usuários. Pensando 
nisso, decidimos suspender o 
movimento e aguardar a deci-
são da Justiça”, completou. A 
greve mobilizou as categorias 
operacional e administrativa. 

Lucélio Cartaxo, supe-
rintendente da CBTU, avaliou 
de forma positiva o retorno às 
atividades. “Estávamos traba-
lhando com apenas 30% das 
viagens, como recomenda a lei 
das greves, ou seja, apenas o 
serviço essencial. Com a volta ao 
trabalho, vamos conseguir vol-
tar à normalidade”, declarou.

Hilton gouvêa
hiltongouvêa@bol.com.br

O Segundo Batalhão de 
Engenharia de Construção, 
sediado em Teresina (PI,) 
entregou ontem à tarde ao 
Ministério da Integração, 
as obras do Eixo Norte do 
Projeto de Integração do Rio 
São Francisco. O Canal de 
Aproximação desta etapa dos 
serviços já concluídos, situa-
se na zona rural de Cabrobó, 
no agreste pernambucano, a 
539 Km do Recife.

 De acordo com as in-
formações fornecidas pelo 
Primeiro Grupamento de 
Engenharia de João Pessoa, 
ao qual está subordinado o 
órgão militar de Teresina, 
responsável pelas obras, o 
projeto de Transposição do 
São Francisco ainda prevê a 
construção de 22 barragens 
entre os eixos Norte e Leste, 
locais das barragens de Tu-
catu e Areias. Todas as obras 
estão sendo feitas  por mili-
tares dos Segundo e Terceiro 

Batalhões de Engenharia de 
Construção, subordinados ao 
Comando do Primeiro Grupa-
mento de Engenharia em João 
Pessoa (PB)

O Projeto de Integração 
do Rio São Francisco, unido 
às bacias Hidrográficas do 
Nordeste Setentrional, é um 
empreendimento do Governo 
Federal, sob a responsabili-
dade do Ministério da Inte-
gração Nacional, destinado 
a garantir oferta de água, em 
2025, a cerca de 12 milhões 
de habitantes das pequenas, 
médias e grandes cidades do 
semiárido de Pernambuco, 
Ceará, Rio Grande do Norte 
e Paraíba.

No trecho do Rio São 
Francisco, onde se dará a 
captação, está previsto a reti-
rada contínua de 26,4 metros 
cúbicos d’água por segundo, 
o equivalente a 1,4% da vazão 
de Sobradinho. Esta vazão 
será feita através de dois 
canais, sendo um no Eixo 
Norte, que levará água para 
os sertões de Pernambuco, 

Ceará, Paraíba e Rio Grande 
do Norte e, outro, no Eixo Les-
te, que irá beneficiar parte do 
sertão e do agreste da Paraíba 
e de Pernambuco.

O Exército constrói, atu-
almente, em Cabrobó (PE), O 
Canal de Aproximação, den-
tro dos limites do Eixo Norte 
até a Estação de Bombeamen-
to 1, a primeira do trecho ho-
mônimo. Essas obras somam 
dois quilômetros dentro dos 
cerca de 500 Km previstos 
para a extensão do Eixo Nor-
te. Já no Eixo Leste, sediado 
em Floresta (PE) o Exército é 
responsável pela construção 
do Canal de Aproximação até 
a Estação de Bombeamento 
1, a primeira do trecho 5, 
que somam seis quilômetros 
dentro dos 220 previstos para 
esta área.

Tendo os trabalhos ini-
ciados em maio de 2007, o 
Exército movimenta 100 equi-
pamentos no setor, entre esca-
vadeiras hidráulicas, tratores 
de esteiras, motoniveladoras, 
entre outros. 

[capacitaÇÃO]

Senac inscreve 
para mais de 
15 cursos na PB 

Oferecer capacitações de 
qualidade é apenas um dos 
objetivos do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial 
da Paraíba. A instituição está 
com inscrições abertas para 18 
cursos que estão distribuídos 
em seis áreas de atuação. As 
aulas serão ministradas na 
unidade do Centro de Educa-
ção para o Trabalho e Cidada-
nia (Cetec), em João Pessoa.

Em todos estes segmentos, 
o Senac Paraíba oferece diver-
sas qualificações que auxiliarão 
os candidatos a ocupar uma 
vaga no mercado de trabalho. 
Na área de Informática, a insti-
tuição está com inscrições aber-
tas para os cursos de Operador 
de Computador, Excel Avança-
do e Office Teens – Crescendo 
com Informática.

O Senac também pro-
porciona capacitação nos 
segmentos de Comunicação, 
Turismo e Hotelaria, todos no 
modo de Educação a Distân-
cia (EAD). 

fOtOs:Ortilo antônio
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Saúde alerta população para risco de 
doenças por causa de água da chuva

>>> PREvENçãO > O perigo está na contaminação com urina de rato, transmissor da leptospirose

A Secretaria municipal de Saúde (SmS) reco-
menda a população de João Pessoa para evitar 

contato com a água e a lama acumuladas por 
causa das chuvas que caíram com intensidade 
na terça-feira. Isto porque essas águas podem 

estar contaminadas pela urina do rato, conside-
rado o principal transmissor da leptospirose. 

> Cleane Costa 
cleanec@gmail.com

- Manter os alimentos armazenados em vasilhames tampa-
dos e à prova de roedores;

- Armazenar o lixo em sacos plásticos em locais elevados do 
solo, colocando-o para coleta pouco antes do lixeiro passar;

- Manter limpos e desmatados os terrenos baldios;

- Jamais jogar lixo à beira de córregos, pois além de atrair 
roedores, o lixo dificulta o escoamento das águas, agravando 
o problema das enchentes;

- Grama e mato devem ser mantidos roçados, para evitar 
que sirvam de abrigo para os ratos;

- Fechar buracos de telhas, paredes e rodapés para evitar 
ratos dentro de casa;

- Manter as caixas d’água, ralos e vasos sanitários fechados 
com tampas pesadas;

- Lembre-se: uma vez instalados num determinado local, 
os ratos começam a se reproduzir, multiplicando-se rapida-
mente, o que dificulta o seu controle e aumenta o risco de 
transmissão de doenças.

- Cuidados com a preparação dos alimentos

O Centro de Controle de Zoonoses de João Pessoa disponibi-
liza o número 3218-9357 para informações. Na Secretaria de 
Saúde do Estado o número disponível é 3218-7491.

fOTOS: Evandro Pereira

DICAS DE PREvENçãO

[fOTO&lEGENDA]
O período chuvoso está mobilizando a 
Emlur que está realizando limpeza em áreas 
ribeirinhas e outras ações para minimizar os 
transtornos causados com as chuvas.

Defesa Civil monitora 31 áreas em JP

O dia de ontem foi de 
contabilizar os prejuízos nas 
31 áreas de riscos em João 
Pessoa, monitoradas pela Co-
ordenadoria Municipal da De-
fesa Civil (Comdec), algumas 
delas castigadas por fortes 
chuvas que caíram na última 
terça-feira. Muitos dos mora-
dores obrigados a deixar suas 
residências, retornaram às 
casas na tentativa de recuperar 
móveis, documentos e demais 
pertences. Colchões, cestas bá-
sicas e cobertores foram entre-
gues pela Prefeitura Municipal 
às 160 pessoas removidas que 
se encontram em “casas abri-
gos”. Uma ad olescente de  17 
anos, vítima de soterramento 
na Comunidade Saturnino de 
Brito, continua internada em 
estado grave no Hospital de 
Emergência e Trauma. 

 “É muito triste ver tudo 
que construi na vida ir de água 
abaixo desta forma. Voltei 
para recuperar alguma coisa, 
mas, tudo está soterrado de-
vido a derrubada da parede 
em virtude da queda de uma 
barreira”, disse Isaías Gomes 
de Lima, 38 anos, que está com 
sua residência interditada pela 
Defesa Civil na Comunidade 
Saturnino de Brito. Além dele, 
outras cinco casas no mesmo 
local estão com a placa de 
interdição fixada pela Coorde-
nadoria Municipal da Defesa 
Civil (Comdec), dentre elas, a 

da adolescente que se encontra 
internada.

 Ontem também foi dia de 
visitação por parte de autori-
dades constituídas, às pessoas 
removidas de suas casas pela 
Defesa Civil Municipal. Na 
Escola Municipal Damásio 
Barbosa da Franca, no Distrito 
Mecânico, onde estão 21 pes-
soas, na maioria crianças, da 
Comunidade Saturnino de Bri-
to, foram entregues colchões e 
cobertores. Na Escola Nazinha 
Barbosa e Alice Carneiro, no 
Bairro de Manaíra, onde se 
encontram famílias da Comu-
nidade São José, muitas foram 

as cestas básicas entregues por 
funcionários da Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Social, o mesmo ocorrendo aos 
moradores da Comunidade 
Timbó (Bancários), que estão 
alojados na Igreja Menino 
Jesus de Praga e Centro de Re-
ferência da Cidadania (CRC).

 “Ainda bem que não per-
demos o controle. Continu-
amos monitorando as áreas 
atingidas pelas chuvas dos 
últimos dias na Capital”, disse 
Francisco Noé Estrela, coor-
denador da Defesa Civil do 
município. 

 Durante todo o dia, as 

equipes da Defesa Civil fize-
ram trabalhos de limpeza no 
Bairro São José e visitas às 
Comunidades São Rafael e 
Padre Hildon Bandeira para 
minimizar os prejuízos cau-
sados pelas chuvas. Trechos 
da Avenida Tito Silva, entre o 
Castelo Branco e Miramar, in-
terditado na terça-feira, foram 
liberados ontem pela Defesa 
Civil. O final da Avenida Beira 
Rio continua sem o tráfego de 
veículos e pedestres, devido 
a quantidade de água e de 
vegetação no local, em virtude 
do transbordamento do Rio 
Jaguaribe.

> marcos lima 
marcosauniao@gmail.com

Outras doenças que tam-
bém pdem ser contraídas 

são hepatites A e E, febre tifoi-
de, cólera e dengue.

A responsável pelas do-
enças de agravos transmissí-
veis da Diretoria de Vigilân-
cia à Saúde, Ameris Falcão, 
disse que constantemente as 
equipes das unidades de saú-
de espalhadas pelos bairros 
orientam e distribuem mate-
rial educativo com os usuários 
sobre como se comportar no 
momento considerado mais 
delicado, principalmente para 
aquelas pessoas que moram 
em áreas vulneráveis.

Como em alguns casos 
é praticamente impossível se 
evitar o contato com a água e 
a lama acumuladas, ela reco-
menda que se lavem as mãos 
sempre que isso ocorrer. O 
contato direto pode ser evita-
do protegendo a pele com rou-
pas e calçados impermeáveis, 
principalmente se a pessoa 
tiver alguma lesão. No caso de 
pegar algum objeto que teve o 
contato do rato, usar um saco 
plástico (na falta das luvas) e 
limpar com hipoclorito (água 
sanitária), a fim de matar a 
bactéria leptospira e não ter 
perigo de contrair a doença.

 As pessoas que traba-
lham nas lavouras da cana-de-

-açúcar e do arroz, em limpeza 
de esgotos sanitários e os garis 
estão na categoria de alto risco 
de contração da leptospirose, 
assim como os moradores de 
áreas que não possuem esgo-
tamento sanitário nem coleta 
de lixo periódica.

 DESRAtizAÇÃO – A chefe 
da seção do Controle de Vetores, 
Nara Arruda, informou que a 
SMS realiza  açõ es preventivas 
cotidianamente, em especial 
no período que antecede as 
chuvas. Ela adiantou que as 
equipes fazem um trabalho de 
identificação das áreas propícias 
a alagamentos, áreas de encosta, 
moradias precárias e sem acesso 
a serviços, entre outros.

 Com relação às ações 
de prevenção à leptospirose, 
Nara Arruda acrescentou que 
de janeiro até maio, 35 mil 
imóveis foram desratizados. 
A desratização é a principal 
forma de controle da doença, 
já que o rato é o seu principal 
transmissor. Assim as equi-
pes de desratização visitam 
periodicamente as comuni-
dades inseridas nas áreas de 
risco para colocar o veneno 
nas residências e em todo o 
território. Outras intervenções 
são feitas quando existe algum 
caso suspeito.

Outras doenças que também podem ser contraídas com água de chuva contaminada são hepatites A e E, febre tifoide, cólera e dengue

final da Avenida Beira Rio continua com o tráfego de veículos e pedestres interrompido por conta da água
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É cada coisa!
Adoro viajar pelo Pla-

neta Bizarro, link do portal 
Globo.com. Lá, o internauta 
vê coisas que certamente 
Luiz Gonzaga nunca imagi-
nara existir quando criou  
os versos: “Tenho visto 
tanta coisa/ neste mundo 
de meu Deus,/ coisas que 
pr’um cearense/ não existe 
explicação...”. Imaginem 
o Rei do Baião vendo no 
Planeta Bizarro algumas 
inusitadas competições 
disputadas neste mundo de 
meu Deus! 

#MartinhoMoreiraFranco
martinhomoreira.franco@bol.com.br

MARTINHO MOREIRA FRANCO é jornalista 

10 A UNIÃO 

Festejos alteram trânsito no Centro
>>> são joão > Seis ruas próximas ao local do evento serão bloqueadas e uma terá o sentido invertido

* * *
CARREGAMENTO DE 

MULHER - O Campeonato 
Mundial de Carregamen-
to de Esposas é realizado 
na pequena cidade de 
Sonkajÿrvi, na Finlândia. 
Depois de percorrer um 
trajeto de 250 metros com 
obstáculos, o participante 
que primeiro cruzar a linha 
de chegada carregando a 
esposa da forma que achar 
mais confortável é decla-
rado vencedor. As regras 
não estipulam peso mínimo 

para a mulher - uma brecha 
no regulamento permite até 
mesmo que se carregue a 
mulher de outro. Os atle-
tas não procuram mulhe-
res muito leves porque o 
prêmio ao vitorioso é o 
peso da mulher em cerveja. 
O esporte existe desde o 
século 19.

    
* * * 

 LUTA LIVRE DE CAME-
LOS - Se no Brasil existem 
rinhas de cães e galos clan-
destinas, na Turquia a briga 

é entre enormes camelos. 
Esses combates já foram 
mais populares no passado, 
mas ainda atraem multi-
dões em algumas regiões 
do país.

    
* * *

BUZKASHI - Imagine 
o refinado jogo de polo, 
aquele onde garbosos jo-
vens e senhores montados 
a cavalo batem com tacos 
compridos em uma bolinha 
tentando levá-la até o  
gol adversário. No buzkashi, 
praticado no Afeganistão, 
não há tacos. Ao invés  
de bolinha, o que os  
cavaleiros tentam levar  
até o gol adversário,  
usando a força dos  
braços, é o corpo de  
um bode ou bezerro  
sem cabeça.

* * *
  CAMPEONATO 

MUNDIAL DE CHAMAMEN-
TO DE PATO -Usando apenas 
as mãos e a boca, o com-
petidor imita o som de um 
pato na tentativa de atraí-
-lo. A prova é disputada em 
Arkansas (EUA).

    
 * * *

CAMPEONATOS DE 
COMILANÇA - As disputas 
mais acirradas e entusiasma-
das acontecem nos Estados 
Unidos e no Japão. A regra é: 
quem come mais dentro de 
um tempo determinado. Os 
alimentos usados nas compe-
tições são cachorros-quentes, 
batatas fritas, asas de frango 
e pimentas, mas a lista é 
longa. O site da International 
Federation of Competiti-
ve Eating dá mais detalhes 

sobre esse pouco saudável 
“esporte”. O japonês Takeru 
Kobayashi já “papou” vários 
títulos. Em 2006, devorou 50 
hot-dogs em 12 minutos. Em 
julho de 2008, comeu 5,4 qui-
los de frango nos mesmos 12 
minutos. Ele pesava 59 quilos. 
Hoje está com 75. Sua conta 
bancária também engordou 
no período.

EMPILHAMENTO DE 
COPOS - Infinitamente mais 
singelo que os anteriores, 
neste esporte o desafio é 
montar e desmontar torres 
feitas com copos no menor 
tempo possível. As sequên-
cias de pirâmides obede-
cem a uma ordem predeter-
minada. Surgiu na Califórnia 
nos anos 1960, e hoje é 
regulamentado pela World 
Sport Stacking Association.

A partir das 18h de ama-
nhã, dia 22, seis ruas 
próximas ao local do 

evento vão sofrer bloqueio 
no tráfego de veículos e uma 
terá o sentido invertido. A 
Rua Professor José Coelho – 
paralela a Dom Pedro I – vai 
ter a circulação invertida no 
sentido da Rua Santo Elias em 
direção à Rua Elizeu César. Os 
pontos de bloqueio estarão 
na Praça João Pessoa com a 
Avenida Visconde de Pelotas, 
na Rua Treze de Maio com 
Artur Aquiles, na Rua Barão 
do Abiaí com Treze de Maio, 
na Visconde de Pelotas com 
a Barão do Abiaí, na Duque 
de Caxias com a Peregrino de 
Carvalho e na Visconde de 
Pelotas com a Odon Bezerra.

Agentes de mobilidade 
urbana da Semob estarão po-
sicionados em todos os pontos 
de bloqueio já a partir das 13h 
com material de sinalização 
viária móvel para iniciar os 
trabalhos, ordenar e garantir a 
segurança do trânsito no local. 
Viaturas do órgão (carros e 
motos) vão circular em todo 
o entorno do local do evento 
monitorando a circulação de 
veículos e pedestres. 

De acordo com o plano 
montado em conjunto com a 
Funjope e outras secretarias 
municipais, o estacionamento 
de viaturas (Samu, Polícia, 
Bombeiros e Guarda Muni-
cipal) será na Avenida Vis-
conde de Pelotas em frente ao 
Ponto de Cem Réis e na Rua 
Peregrino de Carvalho; as 
motos poderão estacionar no 
entorno da Praça João Pessoa 
e em uma área na Rua Duque 
de Caxias, próximo à Praça 
Rio Branco; os táxis ficarão 

na Avenida Padre Meira e na 
Rua Barão do Abiaí. Também 
será  disponibilizado estacio-
namento no anel interno da 
Lagoa, ao lado do monumento 
Pedra do Reino.

O plano de trânsito vai 
garantir a segurança dos 
pedestres e a tranquilidade 
para o tráfego dos veículos 
que circularem próximos às 
praças João Pessoa e Vidal de 
Negreiros e Parque Solon de 
Lucena (Lagoa).

“Apesar da nossa ex-
pectativa de que não haverá 
problemas na execução do 
esquema de trânsito para o 
São João da Capital, a Semob 
recomenda que os motoristas 
evitem transitar nas vias pró-
ximas dos bloqueios, prefe-
rindo utilizar ônibus ou táxi 
para ir à festa”, disse o chefe 
da Divisão de Mobilidade 
Urbana (Dmob), Sanderson 
Cesário.

TRANSPORTE COLETIvO 
–  Os bloqueios e inversões 
de sentido de vias não cau-
sarão nenhum transtorno ao 
transporte público coletivo, 
que terá prioridade de trá-
fego, caso seja necessário. 
Agentes de mobilidade da 
Divisão de Ônibus (Dion) 
irão monitorar os itinerá-
rios e os pontos de parada 
próximos da Praça Vidal de 
Negreiros e Lagoa. A Semob 
está montando um esquema 
de reforço em algumas linhas 
para atender a população ao 
final da festa.

Informações comple-
mentares podem ser obtidas 
pelo 0800-281-1518, da Cen-
tral de Informações e Recla-
mações (Cerin), da Semob. 

A Superintendência Executiva de Mobilidade 
Urbana (Semob) de João Pessoa divulgou o 

esquema de trânsito para os festejos juninos da 
Capital, de 22 a 29 de junho, na Praça vidal de 
Negreiros (Ponto de Cem Réis) e na Praça Dom 

Adauto, no Centro.

> Diogo Almeida
Especial para A União

 ...
Corrida de jegues alerta sobre matança do animal

Acontece amanhã em 
Campina Grande, a tradi-
cional Corrida de Jegue. Em 
sua 21ª edição, a competi-
ção acontece sempre no fim 
de semana que antecede 
o São João. De acordo com 
o coordenador do evento, 
o professor de educação 
física Teles Albuquerque, o 
objetivo da corrida é fazer 
a preservação cultural que 
o jegue representa para a 
população nordestina além 
de conscientizar a sociedade 
sobre a matança do animal 
para a extração da carne que 
é utilizada na produção de 
carne de sol. 

Segundo Teles Albu-
querque, o jegue é um ele-
mento cultural importante 
para a sociedade, uma vez 
que é um meio de transpor-
te utilizado há mais de mil 
anos. “Em todo o lugar do 
planeta, temos pessoas que 
utilizam este animal para se 
locomover principalmente 
em regiões áridas, como é 
o caso do nordeste brasilei-
ro”, cita o coordenador da 
corrida, lembrando que até 
mesmo Jesus Cristo já viajou 
montado em um jegue. O 
professor também alerta 
que nos últimos anos, com 
a facilidade e praticidade de 
usar uma motocicleta como 
meio de transporte na zona 
rural, o jegue vem perdendo 

a sua utilidade como meio de 
transporte e está sendo criado 
apenas para o abate. “É muito 
comum encontrarmos abate-
douros onde os comerciantes 
compram o jegue por um preço 
barato o sacrificam para a fa-
bricação de carne de sol, e esse 
abate acontece de forma cruel 
e desenfreada”, alerta o coor-
denador do evento.

Para participar da competi-
ção, basta que o dono do animal 
compareça no local do evento 
com o seu jegue e faça a inscri-
ção na hora. “A corrida é dividida 
em duas categorias, a do jegue 
mais veloz e a do animal melhor 
ornamentado. É importante que 
os participantes cheguem cedo 
no circuito pois antes da com-
petição ainda haverá o treino 
que determinará a posição de 
largada de cada competidor”, 
explicou Teles Albuquerque.

O circuito do evento, co-
nhecido como jegódromo é 
montado na Rua 24 de Maio, 
próximo à linha do trem por 
onde passa o Trem Forroviário, 
no bairro do Tambor e tem 
200m em linha reta. A corrida 
acontecerá das 8h às 11h e o 
organizador do evento estima 
a participação de aproximada-
mente 40 competidores nas 
duas categorias. Haverá a pre-
miação de R$ 100 para o primei-
ro colocado de cada categoria 
além da distribuição de troféus 
e medalhas. Não é permitido 
nenhum tipo de adereço que 
maltrate o animal, como sela, 
chicote, arreios, estribos ou 
qualquer material perfurante. 

O competidor que infringir a 
regra será desclassificado. “Essa 
é uma corrida saudável, por isso 
que não permitimos nada que 
possa machucar os jegues, até 
o circuito é feito em uma rua 
de terra para não prejudicar as 
patas dos animais”, conclui Teles 
Albuquerque.

FOgO - A Corrida do Fogo, 
evento esportivo criado há oito 
anos com o intuito comemorativo 
ao Dia do Bombeiro (2 de julho) 
por ter se tornado uma ‘corrida 
de rua’, hoje faz parte do calen-
dário atlético campinense. Em 
sua 8ª edição, a qual este ano foi 
programado para o dia 1 de julho,  
ocorrerão algumas novidades. 

As inscrições estão sendo 
realizadas na sede do 2º Bata-
lhão do Corpo de Bombeiros 
Militar (BBM), localizado na 
Avenida Prof. Almeida Barreto, 
no bairro São José. Para parti-
cipar, é necessário preencher a 
ficha de inscrição e a doação de 

dois quilos de alimentos não 
perecíveis que serão destina-
dos a instituições de caridade 
localizadas na cidade. Na 
véspera da corrida, o parti-
cipante deverá buscar o kit 
composto por uma camiseta 
e a numeração. 

Aos que não poderem 
deslocar-se, o site (www.bom-
beirosdaborborema.com.br) 
já disponibilizou um link “Cor-
rida do Fogo” onde contém 
todo o regulamento e local 
para as inscrições online. Ao 
término da competição, os 
inscritos poderão consultar 
qual foi a sua colocação. De 
acordo com a tenente Anuska, 
uma das coordenadoras do 
evento, até o momento já 
foram realizadas aproxima-
damente 150 inscrições. As 
categorias, que ao total são 
subdivididas em 19 categorias, 
são classificadas por faixas etá-
rias, militares e em categorias 
especiais como os cadeirantes 
e os não-cadeirantes.  

A novidade desta 8ª com-
petição é que, no ato da ins-
crição fora os 10 quilômetros 
percorridos os participantes 
poderão também optar por 
um percurso reduzido de 5 
quilômetros. “Optamos em in-
cluir esse novo percurso tendo 
em vista que, muitas pessoas 
já praticavam caminhadas, a 
exemplo nas extremidades 
do Açude Velho. Dessa forma, 
pensamos em acrescentar 
outra categoria para a inclusão 
de mais participantes”, expli-
cou a tenente.

Reprodução 

Semob define esquema de trânsio para as festas juninas em João Pessoa, que entra em vigor a partir de amanhã e vai até o próximo dia 29

Tudo pronto para o início da 
programação do São João de Patos, 
edição 2012, tendo como atrações 
de abertura no palco principal do 
“Terreiro do Forró” a Banda Garota 
Safada, Gê Maria e Zé Nilton. Tam-
bém começam hoje as apresenta-
ções folclóricas no “Terreirinho do 
Forró”, montado com o que há de 
mais autêntico dos elementos da 
Cultura Nordestina, na Avenida 
José Gomes Alves e Praça Getúlio 
Vargas. Quadrilhas, bandas de forró 
pé-de-serra e danças, formam a 
parte principal, além de um cenário 
típico para visitação dos participan-
tes, notadamente os turistas.

Segundo a programação, 
amanhã, dia 22, se apresentam 
Teinha do Forró,  Tárcio & Heitor, 

Espora de Ouro e Forró Pegado; 
dia 23 – Pinto do Acordeon, Matéia 
do Forró, Forrozão Tatudobom, 
Gatinha Manhosa e Léo Maga-
lhães, dia 24 - Forró Mania, Flor 
da Pele, Forró das Mina e Dorgival 
Dantas; dia 25 - Telengo Tengo, 
Lúcia do Acordeon, Forró Bakana 
e Brasas do Forró; dia 26 - Forrozão 
D’Cybes, João & Gregório, Forró 
de Salto e  Delmiro Barros; dia 
27 - Markito do Forró, Forró da 
Canxa, Capa de Revista e Simone 
e Simaria; dia 28 - Forró Xoteando, 
Forró da Lamparina, Os Três do 
Nordeste e Limão com Mel; dia 
29 - Balanço de Mulher, Forrozão 
S.A, Valeu o Boi e Toca do Vale, dia 
30 - Forrozão Bom Só Só, Xinelo 
Dela, Ton Oliveira e Mala sem Alça.

[>>>] 

[>>>] 

Cultura
EvENTO acontece ama-
nhã em Campina gran-
de e tem como objetivo 
a preservação cultural 
que o jegue representa

Festa Junina de Patos será 
aberta hoje com vários shows
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PROFMAT oferece vagas com
bolsas de R$ 1,2 mil

Começam no início de 
julho deste ano as inscrições 
para o processo seletivo do 
Mestrado Profissional em 
Matemática em Rede Na-
cional, para o ano de 2013. 
O mestrado da PROFMAT 
oferece 40 vagas e as infor-
mações sobre o curso devem 
ser buscadas no Departamen-

to de Matemática do CCEN, 
da Universidade Federal da 
Paraíba. Os alunos classifica-
dos, que sejam professores 
de escolas públicas poderão 
solicitar bolsas de estudos 
da CAPES, no valor de R$ 
1.200,00.

Das 40 vagas, 32 são 
destinadas a professores em 

exercício na rede pública de 
ensino, que atuem na docên-
cia de matemática e o restan-
te para os demais candidatos 
que tenham a formação 
superior exigida, mas não se 
encontram ainda lecionando.

Em todo o Brasil o 
número de vagas é de 1.570, 
distribuídas em mais de 90 
polos. A taxa de inscrição é 
de R$ 43 e deve ser paga em 
boleto bancário emitido pelo 
Banco do Brasil no momento 
de preenchimento do formu-
lário de inscrição, respeitado o 
prazo máximo de vencimento 
impresso no boleto e sem pos-
sibilidade de prorrogação. 

Pós-gRAdUAçãO EM 
gEOgRAFIA 

Será aberto na próxima 
quarta-feira (13) o 3º Se-
minário Regional de Pós-
Graduação em Geografia. 

O evento será realizado no 
Campus da UFPB, em João 
Pessoa e terá a participação 
de representantes das diver-
sas universidades do Norte e 
Nordeste do país e de Agên-
cias de Fomento à Pesquisa. 
O público-alvo previsto será 
constituído de pesquisado-
res e professores, além de 
alunos de pós-graduação em 
Geografia. A promoção é do 
Departamento de Geografia 
do CCEN da UFPB.

mATEmáTICA pARA 
ENsINo médIo

Também, de 16 a 20 de 
Julho próximo será realizada 
mais uma etapa do Progra-
ma de Aperfeiçoamento 
para Professores de Ma-
temática do Ensino Médio 
(Papmem). O programa visa 
oferecer treinamento para 
professores de Matemática, 

na área especifica em todos 
os estados do país, bor-
dando temas relativos aos 
conteúdos programáticos 
das três séries do Ensino  
Médio, que são oferecidos 
em módulos independentes. 
As atividades consistem em 
aulas via Internet  pela  par-
te  da  manhã (das 7h 30 às 
12h) e discussão e resolução  
de  exercícios  em  grupo  à 
tarde (das 13h30 às 18h)  
horário  local. Os professo-
res participantes poderão 
enviar suas perguntas du-
rante a realização das aulas, 
utilizando  um programa de 
“Chat”. Mais informações 
com a coordenadora do 
programa, professora Flávia 

Jerônimo Barbosa, pelo site: 
flavia@mat.ufpb.br.

FísICA pRomovE 
dEFEsA dE TEsE

O Departamento de 
Física do Centro de Ciên-
cias Exatas e da Natureza, 
da Universidade Federal 
da Paraíba, receberá na 
próxima semana a visita 
do professor Rodolfo Alvan 
Casana Sifuentes. Ele fará 
parte da Banca Examinado-
ra de Tese do Programa de 
Pós-Graduação em Física, 
que acontecerá entre os 
dias 20 e 23 deste mês. A 
vinda do professor faz parte 
do convênio PPGF/PROAP/
CCEN/UFPB. 

>>> vIolêNCIA > Este ano já aconteceram 65 mortes, um aumento de 103% em relação ao mesmo período de 2011

Se compararmos ao total 
de assassinatos regis-
trados durante todo o 

ano de 2011, onde ocorreram 
44 casos o crescimento desde 
ano já é de 47,73%  em apenas 
seis meses. De acordo com re-
gistros de casos do Centro da 
Mulher 8 de Março, nos três 
primeiros meses deste ano 33 
mulheres foram assassinadas, 
enquanto que no período de 
abril até ontem foram mortas 
32 mulheres. 

Os últimos casos de as-
sassinato deste ano foram 
registrados nos municípios de 
João Pessoa, Cabedelo e Ma-
manguape. Às vítimas foram 
Elizabeth de Lima dos Santos, 
26 anos, morta a facadas na 
madrugada no município de 
Mamanguape; uma mulher 
não identificada foi assassi-
nada a tiros na comunidade 

Uma média de 2,6 mulheres é assassinada por dia 
na Paraíba. Com os três últimos casos, ocorridos 

somente no período da última terça-feira até a 
manhã de ontem, 65 mulheres foram mortas 

Jardim Jericó, em Cabedelo na 
tarde da última terça-feira, e 
o terceiro caso foi o crime da 
professora Briggida Pereira 
dos Santos de 28 anos encon-
trada morta no seu próprio 
apartamento no bairro dos 
Bancários, em João Pessoa.

[>>>] 

[>>>] 

Os últimos
CAsos de assassinato 
deste ano foram em 

João Pessoa, Cabedelo e 
Mamanguape

> Teresa duarte
teresaduarte2@hotmail.com NO gEIsEL

Bombeiros realizam simulação de 
resgate durante incêndio em escola

Alunos do Curso de Forma-
ção de Sargento do Corpo de Bom-
beiros realizaram uma simulação 
de evacuação no caso de incêndio 
em colégio. Cerca de 180 estudan-
tes da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental “Milton Campos”, 
no Bairro Ernesto Geisel, no Capital 

participaram da simulação.
A ação dos alunos militares 

aconteceu após palestras para a 
direção, professores e auxiliares 
de serviços gerais do educandário 
quando foi montada a simulação 
de incêndio de grande proporção, 
evacuação de emergência e ainda 

socorro a estudantes “feridos”.
O incêndio aconteceu na 

parte da cantina e o primeiro 
atendimento foi feito pelo pessoal 
do próprio colégio, anteriormente 
treinado enquanto aguardava a 
chegada das equipes do Corpo de 
Bombeiros. Foram utilizadas as via-

turas de Auto Busca e Salvamento 
Leve (ABSL) e AR – Auto Resgate 
(ambulância).

Houve o combate a incêndio 
e o resgate de uma criança na área 
onde ocorreu o fogo, após ser 
imobilizada, pois foi simulada uma 
fratura da tíbia. 

Foto nas redes sociais

Fotógrafo confessa crime

Pintor reage a assalto e é morto em CG

O crime da professora 
Briggida Pereira dos Santos de 
28 anos encontrada morta na 
última terça-feira, no próprio 
apartamento do bairro dos 
Bancários, em João Pessoa, 
foi destaque ontem nas redes 
sociais. Familiares, alunos e 
amigos da professora fizeram 
uma campanha divulgando 
a foto do suspeito, fotógrafo 
Gilberto Lyra Stucker Neto, 
ex-marido da vítima, exigindo 
a prisão dele.

No Facebook, onde foi 
divulgado a foto do suspeito do 
crime, mais de 3 mil comparti-
mentos foram feitos durante a 
manhã de ontem. Já na página 
com a foto da professora Briggi-
da Pereira dos Santos, mais 938 
compartimentos tinham sido 

feitos pelos internautas. 
O corpo da professora foi 

encontrado na tarde da última 
terça-feira, na sala do aparta-
mento 203, do edifício Pétalas, 
apresentando sinais de estran-
gulamento. 

Na tentativa de localizar 
o suspeito pelo assassinato, 
familiares da professora univer-
sitária informam que qualquer 
denúncia pode ser feita pelo 
Disque Denúncia 147; 190 da 
Polícia Militar, 191 da Polícia 
Rodoviária Federal e também 
para a Polícia Federal.

Fotografias de Gilberto 
Lyra Stucker Neto também 
foram encaminhadas para os 
aeroportos, inclusive para o 
Distrito Federal para evitar fuga 
por parte do fotógrafo.

O pai do fotógrafo Gil-
berto Lyra Stucker Neto, o 
também fotógrafo Stucker 
Filho, em entrevista a impren-
sa revelou que seu filho teria 
telefonado para ele e confes-
sado o crime. Demonstrando 
arrependimento ele garantiu 
ao pai que estava numa praia, 
de nome não revelado, e que 
pretendia se apresentar.

Gilberto Stucker Neto 
está sendo procurado pelo 
assassinato de sua ex-esposa, 

a professora universitária 
Briggida Pereira dos Santos, 
de 28 anos. 

O fotografo Gilberto Stu-
ckert garantiu na entrevista 
que o filho não veio de Brasília 
na intenção de matar a esposa, 
mas teria ido ao apartamento 
dela, no Jardim Cidade Uni-
versitário “para conversar” e 
tentar a reconciliação, pois o 
casal passava por uma crise. 
Ele chegou a revelar para o 
pai que pretendia abandonar 
a empresa em Brasília para 
voltar a conviver com a pro-
fessora.

A última terça-feira ficou 
marcada para os moradores 
do município de Massaran-
duba, no Agreste paraibano. 
Um homem foi baleado e 
morto após assaltantes ten-
tarem invadir sua residência. 
Os indivíduos, em tentativa 
de fuga, levaram alguns 
aparelhos eletrônicos. A ví-

tima os seguiu, reagindo e 
foi atingida por disparos de 
arma de fogo.

O crime registrado como 
um latrocínio, no caso de 
um roubo seguido de morte, 
aconteceu por volta das 20h 
no Centro da cidade.  Segun-
do informações do Centro de 
Operações da Polícia Militar 
(Copom), populares ligaram 
através do disk 197 informan-
do de um homicídio no local. 
Tratava-se de dois homens 

armados que invadiram uma 
residência para roubar al-
guns objetos, a exemplo de 
um aparelho de DVD e uma 
televisão. 

A esposa da vítima co-
nhecida por Norma informou 
à polícia que o seu marido 
estaria dormindo quando os 
indivíduos chegaram. 

Ela ainda disse aos poli-
ciais que os dois ao percebe-
rem que o seu marido estava 
no local tentaram fugir, mas 

o esposo dela seguiu os as-
saltantes com uma foice em 
mãos. Ao abrir a porta foi 
atingido com um tiro na 
região do tórax. Geraldo Fer-
nandes da Silva, um pintor de 
50 anos, faleceu no local. Seu 
corpo foi encaminhado ao 
Núcleo de Medicina Legal de 
Campina Grande (Numol).

A Polícia realizou buscas 
na região para tentar iden-
tificar os indivíduos, mas 
ninguém foi preso. 

> Kalyenne Antero
Especial para A União

> Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Assassinato de mulheres cresce na PB
FOTO: Evandro Pereira

Houve o combate a incêndio e o resgate de uma criança na área onde ocorreu o fogo, após ser imobilizada, pois foi simulada uma fratura da tíbia
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O fluxo cambial, resulta-
do de entrada e saída 

de dólares, está positivo 
em US$ 516 milhões neste 
mês, até o dia 15, segundo 
dados divulgados ontem 
pelo Banco Central (BC).

>  gIRO ECONÔMICO
> Dólares

O   Índice de Confiança da 
Indústria (ICI) diminuiu 

0,5% em junho, em relação 
ao resultado final de maio, 
de acordo com o apurado 
pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). 

> Indústria

O      setor de TV por assi-
natura registrou neste 

ano mais de 1,5 milhão de 
novas adesões. No mês de 
maio, o país chegou a 14,3 
milhões de domicílios  
com TV paga.

> TV paga

INDICADORES
[DÓLAR] [ÍNDICES ECONÔMICOS]VARIAçãO

0,3%R$ 2,033
Comercial
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[OURO]
VARIAçãO
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>>> EM MAIO > Este foi o maior percentual registrado para o quinto mês do ano desde 2009

Devolução de cheques sem fundo 
sobe 7,29% no Estado, diz Serasa

No mês de maio, foram devolvidos 23,9 mil 
cheques sem fundo na Paraíba, o que equivale 

a 7,29% dos cheques compensados, segundo 
os dados do Indicador Serasa Experian de 
Cheques Sem Fundos, divulgados ontem. 

Este foi o maior percentual 
registrado para o quinto 

mês do ano desde 2009, 
ano da crise econômica 
internacional, quando a 
devolução de cheques foi 
de 6,94%.

 O percentual de maio 
também ficou acima do 
índice de abril deste ano, 
que foi de 6,67%, e de maio 
do ano passado, quando a 
taxa de devolução foi de 
apenas 3,65%.

De acordo com os da-
dos do Indicad or Sera-
sa Experian de Cheques 
Sem Fundos, no mês de 
maio foram compensados 
328.000 cheques na Paraí-
ba, dos quais 23.900 foram 
devolvidos por falta de 
provisão de fundos. Em 
abril, foram devolvidos 
21.200 cheques dos 317.900 
cheques compensados.

Conforme a Serasa Ex 
aior percentual de che-
ques devolvidos, com um 
acumulado de 5,34% de 
cheques devolvidos nos 
cinco primeiros meses do 
ano. A taxa foi superior à 
média do Brasil, que ficou 
em 2,08%

 
NO BRASIl - Em todo 

país, o volume de cheques 
devolvidos no mês de maio 
foi de 2,20%, conforme 
revela o Indicador Serasa 
Experian de Cheques Sem 
Fundos. Foi o maior per-
centual registrado para o 
quinto mês do ano desde 
2009, ano da crise econô-
mica internacional. Na 
ocasião, houve 2,52% de 
devoluções de cheques. 

O percentual de che-
ques sem fundos em maio 
também foi maior que o 

> Cleane Costa
cleanec@gmail.com

PB gÁS

Empresa realiza ação em 
praças de táxis da Capital

Ao longo desta sema-
na, a Companhia Paraibana 
de Gás está realizando um 
trabalho de abordagem nos 
postos de combustíveis de 
João Pessoa e praças de táxi. 
A ação, com a presença de 
promotoras devidamente cre-
denciadas pela empresa, tem 
a finalidade de orientar taxis-
tas e usuários em geral sobre 
as vantagens de utilização do 
gás natural nos veículos.

Estão sendo distribuídos 
brindes, folders explicati-
vos e discos de cálculo que 
conseguem mostrar, para os 
motoristas, o percentual de 
economia que se pode obter 
com gás natural em relação à 
gasolina e ao etanol.

Mas a principal ação des-
se trabalho, segundo garante 
o diretor técnico comercial 
da PBGás, Germano Sampaio 
de Lucena, é que a empresa 
está convidando taxistas a fa-
zerem conversão para o GNV 
por meio do programa Em-
preender PB, do Governo do 
Estado, que abriu uma linha 
de crédito para financiamento 
total das conversões.

“Os taxistas,  de um 
modo geral, sempre quise-
ram aderir ao gás natural, 
mas sempre tiveram difi-
culdade para pagar o kit de 
instalação. Agora, esses pro-
fissionais têm essa oportu-
nidade. Eles terão um prazo 
de dois anos para pagar e, 

também, uma carência de 
quatro meses para quitar a 
primeira parcela”, explicou 
Germano Lucena.

Outra informação divul-
gada na campanha é a bonifi-
cação que está sendo ofereci-
da pela PBGás para qualquer 
pessoa interessada em aderir 
ao GNV. O presidente em 
exercício da empresa, David 
dos Santos Mouta, lembrou 
que esse bônus será pago 
em cheque, no valor de R$ 
450,00, logo após o usuário 
apresentar a comprovação 
de que fez a adesão para o 
gás natural.

“Trata-se de um investi-
mento que estamos realizan-
do para conquistar a clientela, 
e que já vem surtindo resul-
tados satisfatórios”, informou 
David. “O interesse da com-
panhia é não apenas mostrar 
os aspectos econômicos do 
GNV, mas também estimular 
o consumidor, pois temos o 
entendimento de que cada 
cliente é um agente multipli-
cador para a PBGás”.

Essa ação de abordagem 
nas praças de táxis teve início 
em João Pessoa desde na 
última sexta-feira, e continua 
ao longo da semana também 
nos demais municípios parai-
banos onde existem postos 
de venda do GNV – a exemplo 
de Campina Grande, Bayeux, 
Santa Rita, Guarabira e Ma-
manguape.

FOTO: Divulgação 

Empasa começa a receber milho
Pamonha, canjica, bolo e 

milho na brasa ou cozido não 
vão faltar na mesa do paraibano 
nesse período junino. Ontem,  os 
veículos que transportam milho 
verde começaram a chegar nas 
unidades da Empresa Paraiba-
na de Abastecimento e Serviços 
Agrícolas (Empasa), em João 
Pessoa, Campina Grande e Patos.

Na semana passada, a mão 

do milho (52 espigas) estava 
sendo comercializada ao preço 
de R$ 25. O presidente da Em-
pasa, engenheiro agrônomo 
José Tavares Sobrinho, acredita 
que mesmo com a escassez de 
chuva, ocorrida no primeiro 
semestre deste ano, os preços 
devem ficar entre R$ 15 e R$ 25.

A Empasa não vai cobrar 
taxa de entrada dos veículos 

(F4000 – 10.400 espigas e 3.546 
kg / F1000 – 5.200 espigas e 1.773 
kg / camioneta pequena 2.600 
espigas e 887 kg) aos produ-
tores que levarem o milho aos 
entrepostos. “Nossa intenção é 
fazer com que a comercialização 
seja boa, tanto para quem vende 
quanto para os consumidores. 
Nas três unidades da Empasa há 
amplos estacionamentos”, avisa 

Tavares Sobrinho.
Para a funcionária pública 

Maria da Conceição de Oliveira, 
a expectativa de conseguir o mi-
lho fresquinho é boa nesse perí-
odo. “Vou comprar na Empasa 
porque não tem atravessador 
e o intervalo entre o tempo de 
colheita até a venda é pequeno, 
fazendo com que o milho seja 
bem novinho”, diz a servidora.

Pesquisa revela que, em todo o país, o volume de cheques devolvidos no mês de maio ficou em 2,20%

registrado em abril últi-
mo, quando houve 2,08% 
de devoluções. No acu-
mulado de janeiro a maio 
de 2012, por sua vez, fo-
ram devolvidos 2,08% 
de cheques, valor acima 
dos 1,93% verificados em 
igual período do ano an-
terior, e superado apenas 
pelos 2,36% observados 
nos cinco primeiros meses 
de 2009. 

De acordo com os eco-
nomistas da Serasa Ex-
perian, o endividamento, 
o comprometimento de 
renda e a inadimplência 
crescentes do consumidor, 
além do Dia das Mães, 
forte data para compras, 
levaram a devolução de 
cheques sem fundos em 
maio alcançar 2,2% dos 
compensados. 

Nos cinco primeiros 
meses de 2012, o Acre 
foi o Estado com o maior 
percentual de cheques de-
volvidos (15,30%). O Rio 
de Janeiro, por sua vez, 
foi o Estado com menor 
percentual (1,67%). Entre 
as regiões, a Nordeste foi 
a com maior percentual 
de devolução de cheques 
de janeiro a maio de 2012, 
com 2,10%. Na outra ponta 
do ranking está a Sudeste, 
com 1,54%.

UFCG inscreve para concurso dia 3
O Diário Oficial da União 

publicou o edital do concurso 
público para o preenchimento 
de 85 vagas para servidores 
técnico-administrativos da 
Universidade Federal de Cam-
pina Grande (UFCG). O can-
didato classificado poderá ser 
nomeado para investidura no 
cargo em quaisquer dos campi 

da instituição. Das vagas dis-
ponibilizadas, sete são para 
portadores de necessidades 
especiais.

As inscrições serão reali-
zadas a partir das 9h do dia 3 
de julho até as 23h59 do próxi-
mo dia 8 de agosto, exclusiva-
mente pela internet. As taxas 
são nos valores de R$ 40, para 

cargos de nível fundamental; 
R$ 60, para médio e técnico; 
e de R$ 75, para os de nível 
superior – sendo pagos atra-
vés da Guia de Recolhimento 
da União (GRU), emitida no 
processo de inscrição e com 
prazo para pagamento até o 
dia 10 de agosto.

 A prova objetiva, de ca-

ráter eliminatório e classifica-
tório, acontecerá no próximo 
dia 16 de setembro. 

E o exame de proficiência 
para o cargo de secretário 
executivo e a prova prática 
instrumental para o cargo de 
músico-pianista correpetidor 
acontecerão de 23 a 25 de 
outubro.

PM receberá metade do 13º amanhã
O Governo do Estado cre-

ditou, ontem, metade do 13º 
salário dos servidores públicos 
estaduais. A antecipação do 
pagamento atende aos funcio-
nários públicos civis e militares, 
ativos e inativos da administra-
ção direta e indireta. A outra 
metade será paga em dezembro, 

da mesma forma como aconte-
ceu no ano passado. 

Devido a uma falha téc-
nica, os policiais militares não 
receberam o 13º integral cor-
respondente a 50%, como os 
demais servidores. Mas a Secre-
taria da Administração informa 
que os valores serão creditados 

amanhã em uma folha suple-
mentar. “Logo que o 13º foi 
encaminhado para pagamento, 
percebemos a falha, que foi 
imediatamente corrigida. Os 
policiais militares não precisam 
se preocupar porque nesta sex-
ta-feira a antecipação salarial 
estará devidamente na conta 

bancária de cada um”, afirmou 
a secretária Livânia Farias.

FOlhA DE PESSOAl – A fo-
lha de pessoal do mês de junho 
será paga na próxima semana: 
aposentados e pensionistas re-
cebem no dia 28 e servidores da 
ativa, no dia 29.

[VENDAS]

[SERVIDOR ESTADUAl]

[85 VAgAS]



Com a ajuda da Timemania,
Botafogo reduz dívida em 30%

Esportes

No acumulado deste ano 
o Galo da Borborema está na 
25ª posição, com R$ 362.661 
de apostas (1,10%), enquanto 
o alvinegro da Capital, na 30ª 
colocação, com R$ 307.922 
(0,93). Diante deste quadro, o 
time serrano já “abateu” cerca 
de R$ 600 mil, numa dívida 
de aproximadamente R$ 1,4 
milhão. O Botafogo conseguiu 
diminuir a dívida, que chega 
na faixa de R$ 1 milhão, para 
R$ 700 mil. Os clubes paraiba-
nos estão na frente de vários 
clubes brasileiros que estão 
disputando as Série A e B do 
Campeonato Brasileiro/2012, 
como Guarani/SP, Portuguesa 
de Desportos/SP, Atlético/GO 
e Náutico/PE. 

Um dos clubes que mais 
evolui nesta temporada na 
Timemania foi o Botafogo, que 
no início do ano estava nas 
últimas colocações do grupo 
2, com possibilidade de fazer 
cair para o grupo 3. Com um 
trabalho de marketing feito 
pela atual diretoria alvinegra, o 
Belo teve uma reação positiva, 
deixando o time pessoense en-
tre os 30 primeiros colocados. 

Para o presidente alvi-
negro, Nélson Lira Filho, a 
partir de julho o trabalho será 
retomado, com uma campa-
nha publicitária junto às casas 
lotéricas, carros de som, redes 
sociais, convocando os torce-
dores, dirigentes, sócios e todos 
que quiserem colaborar a jogar 
ainda mais no time do coração.  

Segundo Nélson, a recep-
tividade inicial foi muito boa, 
com a torcida fazendo a sua 
parte e ajudando o Botafogo 
a conseguir quitar os débitos 
junto ao Governo Federal. Ele 
frisou que está apenas finali-
zando as dívidas trabalhistas 
que o clube tem para começar a 
campanha do torcedor apostar 
no Botafogo na Timemania. 
“Vamos colocar em prática 
novamente a campanha para 
que a torcida retorne a investir 
no clube do coração e ajude o 

Botafogo a quitar as dívidas. 
Nossa intenção é pagar e che-
gar ao grupo 1, onde pode-
remos investir ainda mais no 
clube”, avaliou Nélson. 

Pelo lado do Treze o con-
selheiro e um dos articuladores 
da campanha do clube na Ti-
memania, Robson Régis, acre-
dita na fidelidade do torcedor 
em apostar no time do coração. 
O dirigente frisou que quando 
a equipe participa de competi-
ções fica mais fácil o trabalho 
de colaboração, mas enaltece a 
colocação do Treze em relação 
a vários clubes nacionais. 

“Para quem não está dis-
putando nenhuma competi-
ção, estamos numa boa po-
sição. Creio que no segundo 
semestre vamos trabalhar 
ainda mais para fazer novas 
campanhas e convocar a nossa 
nação alvinegra para apostar 
ainda mais na Timemania”, 
disse Robson. 

Já o presidente do Campi-
nense, William Simões, afirmou 
que a Timemania é um engodo, 
onde o clube é apenas cadastra-
do e não faz parte do volante. 
O dirigente raposeiro ressaltou 
que não adianta comentar sobre 
o assunto, já que o rubronegro 
nem sequer está incluído no 
quadro. “Não podemos plane-
jar uma coisa que não estamos 
envolvidos, afinal, ninguém 
sabe para onde vai o dinheiro”, 
observou o dirigente. 

Apesar de não estarem competindo, 
Botafogo e Treze, continuam no grupo 2 da 

Timemania, programa do governo federal para 
refinanciamento das dívidas dos clubes com a 
União, no pagamento das dívidas com o INSS, 

FGTS e Imposto de Renda. 

>>> loTeRIA > Tricolor da Maravilha consegue se manter no Grupo 2 graças ao grande apoio de sua torcida 
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>  GIRo eSPoRTIVo

Depois de Ronaldinho Gaúcho entrar 
na Justiça para cobrar do Flamengo 
uma dívida trabalhista de mais de R$ 
40 milhões, o clube resolveu contra-
-atacar na mesma moeda. Ontem, o 
departamento jurídico rubro-negro 
também entrou com ação pedindo uma 
indenização ao jogador do Atlético-MG.

> Indenização
Os trabalhos seguem firme na Ma-
ravilha do Contorno com o Botafogo 
dispensando uma atenção toda espe-
cial as categorias de base, depois do 
sucesso do peneirão em Cuité com 
garotos entre 15 e 17 anos. O diretor 
Daniel César já recebeu  convites 
para fazer seleção em outras cidades.

> Categorias de base

os galistas estão eufóiricos com o desempenho excelente do clube na Timemania, onde ocupa a 25ª posição

Débito dos 14 maiores clubes tem aumentado
A dívida dos clubes com 

a União continua aumentando 
e por isso os dirigentes já pen-
sam numa mudança na lei da 
Timemania. Nos últimos dois 
anos, enquanto a dívida dos 
14 maiores clubes aumentou 
em 19%, a arrecadação deles 
na Timemania subiu para 71%. 
Os valores, porém, ainda são 
baixos, correspondem a 1,3% 
da dívida, e cerca de 14% do 
que se esperava para arreca-
dar quando a nova loteria for 
sancionada. 

Se o crescimento manti-
ver, em menos de dez anos, 
a receita da loteria poderá 
pagar a dívida da União. Em 
2009 o Flamengo/RJ foi o líder 
de arrecadação, com R$ 1,29 
milhão, no ano passado o ru-
bronegro da Gávea obteve R$ 
2,18 milhões. 

N o  A N o  PA S S A D o, 
TRêS ClUBeS - Corinthians/
SP, São Paulo e Santos/SP - 
também atingiram a marca 
do Flamengo/RJ, em 2009. 
Por isso, cinco dos vinte clubes 
tiveram redução da dívida da 
Timemania, sem a necessidade 
de uma nova lei.  O Congresso 
só agora começa a discutir a 
questão de mudanças na Time-
mania, desde que se verificou 
as previsões de receita de R$ 
500 milhões anuais (R$ 110 
milhões para os clubes). 

A discussão está no come-
ço, mas visa à criação de uma 
nova lei de refinanciamento das 
dívidas fiscais. A idéia é reempa-
cotar tudo de novo, juntando a 
dívida já refinanciada e aquela 
que os clubes acumularam 
depois da promulgação de lei 
original, em 2006. 

 ...

CARloS CAAPoRÃ

Carlos Caaporã deve ser
emprestado para Bélgica

O atacante do Centro 
Sportivo Paraibano (CSP), Car-
los Caaporã, de 16 anos, pode 
viajar no dia 29 deste mês para 
a Europa, com a finalidade de 
passar por um período de tes-
tes para uma possível contra-
tação. Clubes como Anderlech 
e Crash (Bélgica), Ajax (Holan-
da) podem ser o destino da 
grande sensação da equipe no 
Campeonato Paraibano/2012. 
Além do futebol internacional, 
alguns clubes brasileiros, como 
Internacional/RS, Grêmio/RS e 
Ponte Preta/SP, estão de olho 
no paraibano. Desde o final do 
Estadual que os empresários 
desejam levar o atacante para 
fora do país, com possibilidade 
de negociar o jogador com 
clubes da Holanda ou Bélgica. 
Durante o período apareceram 
outras propostas do Sul para 
que o jogador fique no Brasil. 

De acordo com o presi-
dente do clube, Josivaldo Alves, 
não existe ainda uma definição 
para o destino do jogador, 

já que existem interesses de 
outras equipes em ficar com 
o atacante. Ele reconhece a 
qualidade do jogador e aposta 
que Carlos tem condições de 
evoluir no futebol. “Conhece-
mos o potencial do garoto e 
apostamos no sucesso fora ou 
dentro do país. Vamos aguar-
dar as negociações e o destino 
que o jogador vai tomar para 
definir a negociação”, frisou. 

Com relação às novas 
negociações o dirigente res-
saltou a parceria que fez com 
a Desportiva Guarabira para 
o Campeonato Paraibano da 
Segunda Divisão/2012, que 
terá início no dia 1º de julho. 
O Tigre emprestou dez joga-
dores para o representante 
do brejo na competição, como 
Ferreira (goleiro), Moisés e 
Luiz Paulo (zagueiros), Pelado 
e Carioca (laterais-esquerdo), 
Peu (volante), Caique, Léo 
Lima (meias), Formiga e Clau-
dinho (atacantes). Outro que 
foi defender o Santa Cruz de 

O quE é - Programa do governo federal para o 
refinanciamento das dívidas dos clubes com a União. O 
benefício tem duas pernas: redução do serviço da dívida 
com a eliminação da multa e redução dos juros, e criação 
de uma nova receita extra, pela loteria. 

CoNTRAPARTIDAS - Os clubes precisaram retirar 
as contestações de todas as cobranças de INSS, FGTS e 
Imposto de Renda. 

TRANSIçÃo - Até a regulamentação, os clubes preci-
sam pagar apenas até  R$ 50 mil por mês brutos. Significou 
na prática uma carência no pagamento da dívida, mas a 
fez crescer. 

loTeRIAS  - A expectativa de receita é que dê mais de 
R$ 100 milhões por ano aos clubes. Desde o primeiro ano, 
o valor foi muito menor. Em 2011, a arrecadação gerou R$ 
35 milhões para os 98 clubes inscritos. 

entenda o projeto 

A torcida do Botafogo tem feito a sua parte para que o clube consiga reduzir a dívida com o governo federal

Santa Rita na Segundona foi 
o zagueiro Wellington. “São 
jogadores de qualidade que 
estarão em ação nos times 
que participarão da segunda 

divisão. A credibilidade que 
tem o CSP é o trabalho que 
realizamos na base, revelan-
do jogadores e formando os 
craques no  clube”, comentou. 

“Para quem não está 
disputando nenhuma 
competição, estamos 
numa boa posição.”

RoBSoN RÉGIS
Conselheiro do Treze



 



o jogador foi a grande revelação do Campeonato Paraibano este ano

FoTo: Carlinhus marques

FoToS: Divulgação
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Evento marca o Dia do Skate em JP
Hoje é o Dia Mundial do Skate e a data 

será comemorada em mais de 600 eventos 
em países como a China, Afeganistão, 

Colômbia, estados Unidos e Brasil. 

>>> perforMANCeS > “Go Skate Boarding Day”, na pista Skate Plaza Manaíra, reúne os melhores do Estado                  

foToS: Divulgação

Aqui na Paraíba, a data não 
vai passar em branco e 

a Associação Pessoense de 
Skate vai realizar o “Go Skate 
Boarding Day, na pista Skate 
Plaza Manaíra. O evento é 
uma promoção da Secretaria 
de Esportes, Juventude e Re-
creação do município (Sejer),  
e começa às 16h.

De acordo com o Coor-
denador de Esportes Radicais 
da Sejer, Jason Alexander, o 
evento deverá ter a participa-
ção de cerca de 500 skatistas e 
começa com uma sessão livre 
de manobras. “Quem quiser 
participar basta estar no local 
e se apresentar. Não é necessá-
ria nenhuma inscrição prévia. 
Às 17h, iniciaremos disputa 
da melhor manobra na escada 
dupla, o chamado “Best Trick 
Double Set”. 

 A programação segue 
com um debate acerca da 
modalidade, às 19h, e uma 
mostra de vídeo, às 20h, além 
das apresentações do MC Atô-
mico e da banda No Grau, a 
partir das 21h30”, disse.

Esta não é a primeira 
vez que a Paraíba comemora 
a data. Desde 2009 a data é 
celebrada em João Pessoa, 
segundo Jason. “É uma ini-
ciativa que busca celebrar o 
skate e suas manifestações, 
promovendo lazer, mas tam-
bém debates e reflexões acerca 
da modalidade, além de fo-
mentar a prática da atividade 
no Estado”.

O evento não terá carac-
terísticas de disputa, trata-se 

de uma celebração do esporte. 
“Os skatistas que tiverem as 
melhores apresentações rece-
berão troféus, mas o “Go Skate 
Boarding Day” é um evento 
que visa apenas à diversão. 
O tempo de apresentação de 
cada atleta, inclusive, ainda 
nem foi definido. Tudo será 
avaliado na hora, nada muito 
formal”, explicou Jason.

CoMo TUDo CoMeçoU 
- O skate (pronuncia-se skêit) 
é um desporto inventado na 
Califórnia que consiste em 
deslizar sobre o solo e obstá-
culos equilibrando-se numa 
prancha, chamada shape (em 
inglês: deck), dotada de qua-
tro pequenas rodas e dois 
eixos chamados de “trucks”. 
Com o skate executam-se 
manobras, com baixos a al-
tos graus de dificuldade. No 
Brasil, o praticante de skate 
recebe o nome de skatista, 
enquanto que em Portugal 
chama-se skater. O skate é 
considerado um esporte radi-
cal, dado seu aspecto criativo, 
cuja proficiência é verificada 
pelo grau de dificuldade dos 
movimentos executados.

Os skates eram muito 
primitivos, não possuiam nose 
nem tail, eram apenas uma 
tábua com quatro rodinhas. 
O crescimento do “surf no as-
falto” se deu de uma maneira 
tão grande que muitos dos jo-
vens da época se renderam ao 
novo esporte chamado skate. 
Surgiam então os primeiros 
skatistas da época.

> Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Oito paraibanos vão competir em Sergipe
[NATAção]

Por Herbert Clemente
Na próxima semana, en-

tre os dias 28 deste mês a 
1º de julho, oito nadadores 
paraibanos vão competir na 
28ª edição do Campeonato 
Brasileiro Infantil de Natação 
de Inverno, Troféu Dr. Ruben 
Dinard de Araújo. O evento 
será realizado na cidade de 
Aracaju-SE, no Parque Aquá-
tico Zé Peixe. Para chegar até 
o local do torneio, a delega-
ção da Paraíba conta com o 
apoio do Banco do Nordeste 
e do Armazém Paraíba. As 
empresas bancaram a viagem 
de avião da equipe, seguindo 
a lei federal de incentivo ao 
esporte.

Ayla Nóbrega, Camila 
Mélo, Juliana Santos e Suen-
dy Nunes são os quatro no-
mes que buscarão medalhas 
na competição pela equipe 
da Paraíba. Ytalo Pontes, Ga-
briel Oliveira, Yuri Quirino 
e Raí Bandeira completam 
a delegação do Estado no 
Brasileiro.

Para o presidente da Fe-
deração de Esportes Aquáti-
cos da Paraíba (Feap), Antô-
nio Meira Leal, o Toinho, os 
atletas Yuri, Gabriel e Suendy 
são os principais nomes do Es-
tado na busca por medalhas.

Apesar de destacar três 
dos oito competidores pa-
raibanos que viajam à Ara-
caju, Toinho acredita que os 
demais nadadores podem 
surpreender e trazer mais 

medalhas para o Estado. “Es-
ses atletas são as três melhores 
possibilidades que a gente 
tem, mas se conseguirmos 
mais medalhas é melhor”, 

disse Antônio Meira.
Toinho viajará junto com 

os atletas na próxima sema-
na. Ele vai ocupar a vaga de 
técnico da equipe por falta de 

pessoas para exercer a função. 
“Eu ainda estou na beira da 
piscina. Se eu sair não tem 
quem entre”, afirmou o presi-
dente da Feap.

Benfica disputará Taça 
Brasil de Clubes Sub-20

[fUTSAl]

O Benfica vai ser o único 
representante da Paraíba na 
Primeira Divisão da Taça 
Brasil de Clubes Sub-20, que 
acontece entre os dias 9 a 15 
de julho, em Ceilândia-DF. 
Os adversários dos pessoen-
ses já foram conhecidos na 
semana passada, quando a 
Confederação Brasileira de 
Futsal divulgou as chaves 
do campeonato.  O evento 
contará com a presença de 
10 equipes. Os dois finalistas 
garantem vaga na Elite da 
competição, enquanto que os 
dois times de piores campa-
nhas serão rebaixados para a 
Segunda divisão.

Os paraibanos estão no 
grupo A, juntamente com 
o Cresspom (DF), A.C.D/
Geração 2000 (MS), Centro 
de Ensino Mojuca (RO) e 
Constelação F.C/Atual (RR). 
Na chave B, ficaram o Goiás 
Esporte Clube (GO), Juazei-
ro Futsal Clube (BA), AAE/
Peixe/Mazza (DF), Atlético 
Bahia Clube (AM) e IFPI (PI).

De acordo com o trei-
nador do time paraibano, 
Antônio Gama, apesar do 
pouco tempo de prepara-
ção, já que a equipe só tem 
uma semana de treino até o 
momento, a expectativa é a 
melhor possível. As princi-
pais apostas do clube são o 
ala-direito Daniel Feitosa e 
o pivô Guilherme Medeiros, 
que são destaques no Cam-
peonato Paraibano deste ano  
na categoria Adulto.

“A preparação, certa-
mente, não vai ser a ideal, 

pois vamos ter pouco tempo 
de trabalho. Mas eu confio no 
nosso elenco. Estamos apos-
tando na liderança do Daniel 
e do Guilherme, que são atle-
tas que atuam no adulto há 
um bom tempo, com grande 
destaque, inclusive, e temos 
tudo para fazer uma boa 
campanha”, declarou Gama.

Esta será a terceira par-
ticipação do Benfica em uma 
Taça Brasil de Clubes Sub-20 
nos últimos quatro anos. 
Na temporada anterior, o 
alviverde fez uma campanha 
razoável, com uma vitória e 
três empates, e acabou fican-
do com a quinta colocação.

“Em 2011 faltou pouco 
para conseguirmos chegar 
entre os primeiros colocados. 
Desta vez, no entanto, quere-
mos deixar o ‘quase’ de lado 
e, ao menos, conquistar a 
classificação para a semifinal. 
Estamos confiantes e felizes 
por representar a Paraíba 
mais uma vez. É a prova de 
que estamos trabalhando de 
maneira correta”,afirmou 
a presidente do clube, Ana 
Helena.

Atletas paraibanos seguem treinando para o evento no Centro Integrado de educação física, antigo Dede

[>>>] 

[>>>] 

Dez 
eQUIpeS vão disputar 

a competição na cidade 
de Ceilândia-Df.

Manobras radicais serão vistas hoje na pista de Manaíra, onde os skatistas paraibanos vão comemorar o Dia Mundial do Skate
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Abertura da janela de transferências 
não assusta mais clubes brasileiros

Há 10 anos, por exemplo, 
o dólar atingiu a marca 

recorde de R$ 3,99 e muitos 
clubes não tiveram condições 
de segurar suas principais 
estrelas. Um dos anos mais 
emblemáticos nesse sentido 
foi o de 2004. Num período 
de instabilidade econômica, 
o futebol nacional perdeu os 
principais astros daquela edi-
ção do Campeonato Brasileiro 
ainda em dezembro ou nos 
primeiros meses de 2005.

Na lista das baixas da-
quela ocasião estão atletas 
como Robinho, Diego, Luís 
Fabiano, Deivid, Washington, 
Jádson, Cicinho e Fred. Como 
resultado, em 2006, apenas 
três jogadores de clubes brasi-
leiros foram convocados para 
a Copa do Mundo e nenhum 
deles foi titular.

Hoje, a perspectiva de 
perdas é bem diferente. Com 
a solidez econômica do país, 
a crise no Velho Continente 
e o dólar na casa dos R$ 2, 
atletas como Neymar, Paulo 
Henrique Ganso, Lucas, Dedé 
e Leandro Damião veem seus 
clubes trabalhando com a 
possibilidade de mantê-los no 
país por mais algum tempo.

“Eu saí do Brasil um pou-
co antes desse bom momento 
econômico. Naquela época, 
o sonho de quase todo o jo-

A abertura da janela internacional 
de transferências, ontem, agora é bem 

diferente daquela que os brasileiros estavam 
acostumados a acompanhar na década 

passada. Com a recessão econômica europeia, 
o bom  momento do Brasil e o real valorizado, 

a tendência é a de que os principais clubes 
consigam manter suas grandes estrelas graças 

à estagnação europeia dos últimos anos.

>>> REAl vAloRIzAdo > Instabilidade econômica na Europa tem facilitado a permanência de jogadores         

gador era jogar bem pelo seu 
clube no Brasil para, depois, 
ir para a Europa. A diferença 
salarial era gigantesca”, lem-
brou o volante Gilberto Silva. 
Hoje no Grêmio, ele trocou 
o Atlético-MG pelo futebol 
inglês em 2002, justamente 
quando o real bateu recorde 
de desval  jogadores. E não 
podemos esquecer as receitas 
de marketing individual que 
alguns atletas recebem, coisa 
que era bem menor dez anos 
atrás”.

O bom momento finan-
ceiro do país e, por consequ-
ência, dos clubes brasileiros, 
ajudou alguns atletas a faze-
rem o percurso inverso. Em 
2009, mesmo com mercado 
na Europa, Adriano e Fred 
voltaram ao Brasil e se sa-
graram campeões brasileiros 
por Flamengo e Fluminense, 
respectivamente. Neste ano, 
o clube rubro-negro chegou 
ao ponto de desembolsar R$ 
20 milhões para tirar Vagner 
Love do CSKA, da Rússia.

A euforia financeira, no 
entanto, tem seus limites. 
Experiente no mercado de 
transferências, o empresário 
Gilmar Rinaldi diz que os 
clubes brasileiros estão gas-
tando somas enormes com 
jogadores enquanto deveriam 
aproveitar o bom momento 

CRUzEIRo

Com sérios problemas financeiros, clube 
dispensa os jogadores Roger e Walter

Além de “enxugar” o gru-
po de atletas, as saídas do 
armador Roger e do atacante 
Walter, anunciadas ontem, tam-
bém representam um “alívio” 
na folha salarial do Cruzeiro, 
que enfrenta problemas de 
caixa nesta temporada. Os 
dois jogadores tinham um dos 
maiores vencimentos no clube 
mineiro, que pagava 100% dos 
salários de ambos.

Com contrato até o final 
da temporada, Roger havia sido 
avisado, há mais de um mês, 
que não teria o vínculo renova-
do. Assim, depois de se recupe-
rar da contusão muscular que o 
deixou fora das primeiras roda-
das do Campeonato Brasileiro, 
o meia, em comum acordo com 
a diretoria celeste, decidiu ante-
cipar a saída do clube.

A rescisão de contrato 
deixa aberto o caminho para o 
Cruzeiro trazer outros jogadores 
para a posição. Para a vaga de 
Roger, o nome do argentino 
Gustavo Lorenzetti é o mais 
forte na Toca da Raposa. Po-
rém, a diretoria celeste afirma 
ainda não ter conversado com 
a Universidad de Chile, dono da 
maioria dos direitos econômi-
cos do jogador.

“O Cruzeiro ainda não 
conversou com a Universidad 
de Chile, até seria deselegante, 
porque eles estão na Liberta-
dores ainda. O Cruzeiro está se 
movimentando, independen-
temente da saída do Roger. O 
Cruzeiro está se movimentando 

e espera novidades”, disse o 
diretor de futebol, Alexandre 
Mattos.

Com isso, o Cruzeiro espera 
apenas o desfecho da Liberta-
dores para tentar concretizar 
a contratação de Lorenzetti. O 
time chileno está nas semifinais 
da competição e precisa da vi-
tória por três gols de diferença 
contra o Boca Juniors, nesta 
quinta-feira, para se classificar 
à decisão.

Walter teve passagem apa-

gada pela Toca da Raposa e está 
perto de acertar com o Goiás. O 
jogador chegou ao clube mineiro 
no início do ano, emprestado até 
o fim da temporada pela Porto. 
Pelo time celeste, foram 11 jogos 
e três gols marcados. Porém, o 
atleta não conseguiu uma sequ-
ência de jogos e chegou a treinar 
separado há duas semanas para 
melhorar a forma física. 

Recentemente, a diretoria 
celeste já havia anunciado o 
afastamento de cinco atletas, 

fora dos planos de Celso Roth: 
os atacantes Bobô, que acertou 
retorno ao futebol turco, e Fá-
bio Lopes, que treina à parte. 
O volante Rudnei se transferiu 
para o futebol russo, o zagueiro 
Cribari, com contrato até julho, 
foi liberado para procurar outro 
clube. Já o lateral direito Marcos 
foi emprestado ao Atlético-GO.

Entretanto, a diretoria do 
clube contratou os volantes Tinga 
e Willian Magrão, o zagueiro Ra-
fael Donato e o atacante Fabinho.

econômico para investir em 
estruturas.

Essa pouca movimenta-
ção acontece pela crise eco-
nômica que atinge de forma 
pesada os grandes centros 
europeus como a Espanha e a 
Itália que impedem uma gran-
de movimentação na janela, 
fato que já tinha acontecido 
ano passado. O São Paulo, que 
já tem um equilíbrio financeiro 
desde 2003, ganha com isso, 
porque pode manter o seu 
elenco, e pode ter um elenco 
competitivo para as próximas 
competições, como a Copa Sul-
-Americana

“Acho que os clubes estão 
gastando verbas futuras de 
uma vez só. Não sei qual é o cri-

tério deles, mas os valores das 
transferências no Brasil estão 
atingindo cifras incompatí-
veis com a nossa realidade. A 
vinda do Vagner Love é um 
exemplo”, avaliou Rinaldi. 

“Se gastarem todo esse 
dinheiro desordenadamente 
e o bom momento econômico 
passar, tudo isso não valerá 
de nada”.

O fortalecimento finan-
ceiro dos clubes também 
contribuiu para a chegada de 
jogadores estrangeiros ao fu-
tebol brasileiro. Desde a crise 
argentina de 2002, o Brasil 
se firmou como o mercado 
com melhor remuneração 
na América do Sul, o que 
atraiu a atenção de grandes 

jogadores no continente. As 
passagens de D’Alessandro, 
Tévez, Valdivia e Loco Abreu 
por Internacional, Corin-
thians, Palmeiras e Botafogo, 
respectivamente, evidenciam 
esse bom momento.

A última barreira, ava-
liam os dirigentes, é começar 
a trazer jogadores europeus 
para o país. As negociações do 
holandês Seedorf com o Bota-
fogo a as investidas de clubes 
brasileiros para trazer atletas 
como o italiano Christian Vieri, 
que quase acertou com o Bo-
avista, e o francês Trezeguet, 
procurado pelo Flamengo no 
ano passado, sinalizam com 
essa possibilidade.

“A barreira econômica 

que antes impedia jogadores 
europeus de atuarem no Bra-
sil certamente já foi vencida. 
O nível salarial daqui, para 
uma estrela, é quase o mesmo 
de lá”, explicou o diretor-
-executivo do Fluminense, 
Rodrigo Caetano. O clube 
das Laranjeiras, por exemplo, 
tem entre suas estrelas, o luso-
-brasileiro Deco, ex-jogador 
de Chelsea e Barcelona. “O 
que ainda impede um fluxo 
de atletas europeus para cá 
é a resistência cultural. No 
caso de jogadores portugue-
ses, italiano e espanhóis, que 
também são de cultura latina, 
acho que essa barreira é um 
pouco menor. Podemos ver 
isso acontecendo no futuro”.

Flamengo deve liberar o
meia Kleberson amanhã

[NEgoCIAção]

As negociações entre 
Bahia e Flamengo envolven-
do o volante Kleberson po-
dem ser finalizadas amanhã. 
Apesar da proposta feita ao 
jogador para atuar no Qatar, 
o presidente do Bahia, Marce-
lo Guimarães Filho, acredita 
que o atleta deve mesmo ir 
para o Bahia.

“Estou otimista. É um 
nome para dar peso ao time. 
Espero resolver isso nas pró-
ximas 48 horas”, afirmou 
Guimarães em entrevista à 
rádio Nova Salvador. As ba-
ses de transferências entre os 
dois times já foram acertadas.

A tentativa de Kleberson 

agora é estender o contrato 
com o Flamengo antes de 
ser emprestado ao Bahia e, 
segundo Marcelo Guimarães, 
o jogador quer fechar com a 
equipe tricolor de maneira 
que o contrato não seja até 
dezembro deste ano.

Enquanto isso, o meia 
Mancini segue sem assinar 
com o Bahia. Por isso, o joga-
dor teve a sua apresentação 
adiada. Mancini chegou em 
Salvador na última segunda-
-feira, já fez exames médicos 
e, inclusive, já treinou, estan-
do a disposição do técnico 
Paulo Roberto Falcão para o 
Campeonato Brasileiro. 

FoToS: vipcomm

o atacante lucas é um dos jogadores que interessa a clubes da Europa, mas a valorização do real faz com que o jogador não queira deixar o São Paulo

Kleberson (D) está praticamente negociado com o time baiano

Roger tinha um salário muito alto no clube e em seu lugar deve ser contratado o argentino Lorenzetti



CBF dá início a Série D
>>>JÁ NO DOMINGO > STJD determina abertura da 4ª Divisão, enquanto que Série C continua sem definição
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Sem firulas
Geraldo Varela

fALA!
“Deveria o Treze buscar o 
poder judiciário e não a justiça 
desportiva”
Francisco Antunes Maciel Müssnich
AUDITOR DO STJD

Adriano continua o mesmo. 
É um caso perdido, mas o 
flamengo insiste em recu-
perá-lo. Deveria fazer um 
contrato de alto risco e com 
um valor muito abaixo do 
mercado. O jogador segue 
faltando as sessões de fisiote-
rapia e voltando às baladas, 
provocando muita irritação 
entre torcedores flamenguis-
tas. Sinceramente não acredi-
to na recuperação de Adriano. Ninguém consegue fazer com 
que ele evite o primeiro gole ou a exposição demais na mídia 
nas suas saidinhas para as baladas.

Adriano de sempre

Segunda Divisão deve ser equilibrada

  
Enquanto se vive a 

expectativa do início da Série 
D do Campeonato Brasileiro, 
onde estão os representan-
tes da Paraíba, as atenções 
se voltam para a Segunda 
Divisão do Campeonato Pa-
raibano, onde várias equipes 
seguem realizando amistosos 
e reforçando os seus elencos. 
Ao contrário do ano passa-
do, quando tivemos apenas 
quatro clubes na briga pelo 
título, este ano aumentou 
para sete o número de con-

correntes as duas vagas para 
a Série A de 2013.

E a briga promete ser 
boa diante do que a gente 
tem sido infomado. O Ser-
tão vem forte com Atlético 
de Cajazeiras e Cruzeiro de 
Itaporanga que já formaram 
seus elencos e seguem fazen-
do amistosos como prepara-
tivos para a estreia. As duas 
equipes já frequentaram a 
primeira divisão, em espe-
cial o Atlético que, inclusive, 
se tornou campeão em 2002 

O presidente do Treze ironizou 
a fala de José Maria Marin ao 
acusar um clube e não nomi-
nar. “Ele certamente estava fa-
lando do Rio Branco, o mentor 
da confusão”.

Treze

e até disputou a Série C do 
Campeonato  Brasileiro de 
2007.

Devido a uma crise 
administrativa e financeira 
ficou insustentável, caindo 
para a Segunda Divisão em 
2008. Subiu em 2009 e caiu 
de novo em 2010. Ano passa-
do nem disputou a Segundo-
na. A equipe de Itaporanga 
disputou a Primeira Divisão 
em 2008 como debutante e 
caiu logo. Este ano tem no 

atacante Edmundo, jogador 
da terra, a referência para 
chegar à classificação.

O Picuiense é uma gran-
de incógnita, como também 
o Sport Club Campina, duas 
equipes que debutam no Pa-
raibano. No Litoral, o bicho 
parece que vai pegar. 

O Santa Cruz apostou 
no técnico Maradona que 
conhece como ninguém a 
região e os bons jogadores. 
Investiu bastante, a exemplo 
do Miramar de Cabedelo 
que anunciou Miltinho e 
depois o zagueiro Rodrigo 
Rizzo, ex-Botafogo. Essas 
duas equipes são fortes can-
didatas às vagas, pelo menos 
no papel.

Não se pode desconsi-
derar a Desportiva Guara-
bira que está montando um 
bom elenco e trouxe vários 
jogadores do CSP, clube que 
mais tem revelado jogado-
res.

Por enquanto só dois paraiba-
nos nas Olimpíadas de Londres: 
o nadador Kaio Márcio e An-
dressa Oliveira, no lançamento 
de disco. O terceiro pode ser o 
atacante Hulk.

Paraibanos

No início da tarde de on- 
tem, o presidente do Su-

perior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD), Rubens 
Approbato, deferiu parcial-
mente o pedido feito pelo San-
to André - clube responsável 
pelo pedido de paralisação 
das duas últimas divisões do 
futebol nacional - para que 
fosse dado início à Quarta 
Divisão. Porém, a Série C 
segue paralisada, já que o 
Treze/PB ainda sustenta na 
Justiça Comum uma liminar 
que obriga a CBF a colocá-lo 
na competição. 

Em parecer solicitado 
pelo presidente do STJD, o 
procurador-geral do órgão,  
Paulo Schmitt opina pela 
liberação da Série D, mas se 
opõe ao início da Terceira Di-

A bola vai rolar 
na Série D, para 

alívio de 40 clubes 
brasileiros, 
dentre eles 

o Campinense e 
o Sousa, equipes 

da Paraíba.

           

fla quer r$ 40 mi de 
ronaldinho Gaúcho

Depois de Ronaldinho Gaú 
cho entrar na Justiça para 

cobrar do Flamengo uma dívi-
da trabalhista de mais de R$ 
40 milhões, o clube resolveu 
contra-atacar na mesma mo-
eda. Na terça-feira, o depar-
tamento jurídico rubro-negro 
também entrou com ação 
pedindo uma indenização ao 
jogador do Atlético-MG. O va-
lor é o mesmo: R$ 40 milhões. 
O clube alega que o dinheiro 
é para ressarci-lo do prejuízo 
que o craque causou com o 
fracasso de sua passagem. R$ 
35 milhões seriam por danos 
morais causados ao Flamengo. 
Os outros R$ 5 milhões são 
pelo fato de o clube não ter 
conseguido parceiros devido 
à imagem de Ronaldinho ter 
sido atrelada a noitadas e 
farras extracampo. 

rasteiras

Uefa diz que árbitro 
errou contra Ucrânia

O chefe de arbitragem da  
Uefa, o italiano Pierluigi 

Collina, admitiu ontem que 
a Ucrânia foi prejudicada 
pelo juiz na derrota para 
a Inglaterra por 1 a 0, na 
última terça, pela primeira 
fase da Eurocopa. Um dos 
anfitriões do torneio, o país 
teve um gol legal não con-
firmado e acabou eliminado 
da competição por causa do 
resultado.“Trata-se de um 
erro por poucos centíme-
tros, e não por meio metro 
como chegou a ser divulga-
do. Errar é humano. Seria 
melhor se tivesse acertado, 
mas foi o único problema em 
muitos jogos”, disse Colina. 
O ‘gol fantasma’ foi marcado 
por Marko Devic quando a 
partida já estava 1 a 0 para 
os ingleses. A bola cruzou 
totalmente a linha do gol, 
mas o árbitro húngaro Vi-
ktor Kassai não confirmou 
o lance.

Quartas de finais da 
euro começam hoje

Depois de 12 dias de com- 
petição e 24 jogos na pri-

meira fase, todos os confrontos 
das quartas de final da Euro 
2012 já estão definidos. A fase 
de playoffs do torneio começa 
hoje, com o duelo entre Re-
pública Tcheca e Portugal, em 
Varsóvia. No dia seguinte, é 
a vez de a Alemanha enfren-
tar a Grécia, em Gdansk. O 
fim de semana também terá 
duelos decisivos. No sábado, 
a Espanha encara a França, 
em Donetsk. Enquanto isso, a 
Inglaterra terá pela frente a Itá-
lia, no domingo, em Kiev. Todas 
as partidas serão realizadas às 
15h45m (de Brasília

LIBerTADOreS

Universidad e Boca Juniors 
jogam em Santiago do Chile

O Estádio Nacional, no Chile, será palco 
hoje, às 21h15, da segunda e decisiva partida, 
na briga por uma vaga na final da Taça Liberta-
dores, entre Universidad de Chile x Boca Juniors. 
No primeiro jogo da semifinal, ocorrido na se-
mana passada, os argentinos venceram por 2 a 
0 e deram um passo importante para a decisão 
da competição. Hoje à noite, a “revanche” está 
sacramentada diante de um público que deverá 
ser recorde.

O Boca Juniors, na partida de volta pe-
las semifinais da Libertadores, não terá o seu 
principal zagueiro, Juan Insaurralde, porém, 
terá presença garantida do lateral-esquerdo 
Clemente Rodríguez. Após ter perdido por 3 a 
0 para o Arsenal de Sarandí no último domingo 
e visto diminuírem suas chances de conquistar 
o título do Torneio Clausura argentino, o Boca 
viajou ao Chile com o objetivo de manter ou 

aumentar a vantagem que obteve na primei-
ra partida, em que venceu por 2 a 0 em La 
Bombonera.

Apesar de ter dado um grande passo 
para a disputa das finais da Libertadores, o clube 
argentino corre risco de ser proibido de usar a 
Bombonera, em Buenos Aires, caso avance na 
competição. Isso porque a Comissão de Segu-
rança da AFA (Associação de Futebol Argentino) 
apontou irregularidades ocorridas no estádio.

Para o elenco da Universidad do Chile, 
nem tudo está perdido. O fato da derrota de 2 
a 0 na Bombonera, segundo os jogadores, não 
significa que a equipe já esteja fora da grande 
final. O grupo está motivado para o jogo de 
hoje e todos acreditam quem poderá deixar 
o estádio de Santiago com uma bela vitória 
e com a classificação para a decisão da Taça 
Libertadores.

visão. “A Procuradoria estará 
adotando as medidas cabíveis 
com vista à responsabilização 
dos clubes que mantiverem 
ações judiciais em flagrante 
violação dos regulamentos 
dos eventos nacionais e esta-
tutos da Fifa”, destaca parte 
do parecer do procurador.

O diretor de competi-
ções da CBF, Virgílio Elísio, 
informa ainda que “não 
há qualquer impedimento 
técnico ao início imediato 
do Campeonato Brasileiro 
da Série D. De nossa parte 
temos a real possibilidade 
de começarmos a competição 
já no próximo domingo, dia 
24, desde que autorizado por 
V.S.a. Quanto ao Campeona-
to Brasileiro da Série C, ao 
que nos consta permanece 
até o presente momento o 
impedimento oriundo da 
ação movida pelo Treze F.C. 
de Campina Grande/PB”.

Com as decisões de Rio 
Branco/AC e Araguaína/TO 
de retirarem da Justiça Co-
mum as ações que tinham, o 
STJD decidiu liberar o início 
da Série D do Campeonato 
Brasileiro de 2012, que con-
tará com a presença do clube 
do Tocantins e ainda do Brasil 
de Pelotas/RS, que teve sua 

Palmeiras e Grêmio en-
tram em campo hoje, às 21h, 
na Arena Barueri, em São Pau-
lo, buscando a segunda vaga 
na final da Copa do Brasil. O 
jogo de volta promete muitas 
emoções. Todos os 26 mil 
ingressos para esta partida fo-
ram vendidos. Na partida de 
ida, no estádio Olímpico, em 
Porto Alegre, os palmeirenses 
deram um salto importante 
para a conquista da vaga. Ven-
ceram os gremistas por 2 a 0.

Para o confronto de hoje à 
noite, pelas semifinais, a bola 
parada é a “arma mortal” que 
os gaúchos têm contra os pau-
listas. Apesar de até parecer 
contraditório, é uma alterna-
tiva para o Grêmio reverter 
a vantagem do Palmeiras e 

chegar à final da Copa do Bra-
sil. Mesmo sem marcar gol há 
quatro jogos neste fundamen-
to, o recurso é lembrado em 
entrevistas pelos jogadores. 
Fruto da experiência em sete 
dos 50 gols marcados na ges-
tão de Vanderlei Luxemburgo.

Do lado palmeirense, o 
meia Valdívia pode ser a sur-
presa. Ontem, o Mago partici-
pou de um treino técnico com 
todo o elenco e não reclamou 
mais das dores no joelho, 
que o tiraram de combate no 
duelo com o Vasco, domingo, 
pelo Campeonato Brasileiro. 
Há três jogos fora do time, o 
meia tem chances de ser re-
lacionado. Valdívia ficou em 
campo durante praticamente 
toda a atividade.

[COPA DO BrASIL]

Palmeiras e Grêmio 
disputam vaga na final

Gremistas acreditam que podem reverter resultado em São Paulo

Boca Juniors venceu jogo de ida e está bem perto de mais uma vez decidir a Taça Libertadores

liminar cassada na Justiça 
Comum.

A decisão anunciada on-
tem pelo STJD permite à CBF 
marcar o início da Série D, o 
que deverá acontecer já no 
próximo fim de semana. Ante-
riormente, a competição teria 
início no dia 27 de maio, e hoje 
já deveria ter quatro rodadas 
realizadas. A CBF ainda vai 
anunciar oficialmente a data 

oficial para que a bola role na 
Quarta Divisão nacional.

Por outro lado, a Série 
C, com 20 clubes na disputa, 
ainda permanece suspensa, 
mesmo com o pedido do Santo 
André para que a competição 
pudesse ter início. O motivo da 
decisão negativa do presiden-
te do STJD é um só: o Treze/
PB sustenta ação na Justiça 
Comum e já avisou que não 

volta atrás. O clube paraibano 
entende que deve ficar com a 
vaga do Rio Branco.

O clube do Acre, depois 
de punido no STJD em 2011, 
foi eliminado da Série D, mas 
depois de um acordo com a 
CBF e o próprio STJD, não 
teve a sanção aplicada. En-
tão quinto colocado, o Treze 
entende que deve ficar com a 
vaga de acesso à Série C.

Com decisão da CBf, a torcida do Campinense poderá a partir de domingo acompanhar o clube na competição

fOTO: Divulgação

fOTO: Divulgação

fOTO: Divulgação
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Nesta edição

Grupo fez empréstimo para 
custear viagem e agora mobiliza 

fãs em campanha para quitar 
dívida

Chico Correa & Eletronic Band participa de festival na capital francesa na próxima semana

Som paraibano em Paris

O grupo Chico Correa & Eletronic 
Band está empreendendo uma 
batalha para conseguir levar todos 
os integrantes da banda para o fes-

tival Paris Hip Hop, que será realizado neste 
final de semana, na capital francesa. Lá, eles 
tocarão ao lado do rapper Zoxea, que esteve 
no começo do ano em João Pessoa em uma 
residência com os artistas paraibanos. O pro-
blema é que apenas quatro dos cinco músicos 
tem passagem garantida e, por isso, eles estão 
pedindo a ajuda dos fãs para conseguir R$ 
4.500 para levar o grupo completo através de 
contribuições no sistema CrowdFunding – um 
financiamento virtual através de cotas.

No início deste ano, a Aliança France-
sa trouxe à João Pessoa os rappers Zoxea, 
Melopheelo  e Dany Dan através do projeto 
‘Alliance em Résonance’, que proporciona um 
intercâmbio cultural entre músicos de lá com 
os daqui do país.

Os três compõem o grupo Les Sages 
Poètes de La Rue, que estourou na França 
na década de noventa com o álbum ‘Qu’est 
ce qui fait marcher les Sages’. Até hoje, são 
considerados mitos no rap francês.

“São cantores de Rap de Paris. São bem 
reconhecidos na França. Algo próximo a D2 
e Racionais aqui no Brasil. Nos anos 90, eles 
estouraram, com apresentações na MTV e 

Foto: Marcos russo

> Horácio Roque
hroque.reporter@gmail.com

[>>>] 

[>>>] 

Campanha
A ARRECADAÇÃO está sendo 

feita através do sistema 
CrowdFunding e as doações

 podem ser feitas pelos 
próximos 25 dias

tudo. Mas deram uma parada, ficaram ape-
nas produzindo para outros artistas. Agora, 
voltaram com tudo. Tanto com o trio e tanto 
cada um na carreira solo. No youtube, eles são 
muito visitados”, disse Esmeraldo Marques, o 
Chico Correa.

“E o mais legal é que vieram para cá, 
conviveram conosco. São super simples. E o 
contato com essa galera foi muito importante, 
por eles estarem em um mercado diferente, 
que pensa de outra forma: em como gravar, 
em como vender no iTunes. É um nível profis-
sional já consolidado”, completou Esmeraldo.

Eles ficaram dez dias em João Pessoa em 
intercâmbio cultural com a galera do Chico 
Corrêa & Eletronic Band. Dessa reunião, saiu 
ciranda em francês, samba rock, regravações e 
um material que foi apresentado ao público em 
um show na Casa Derrame, no dia 7 de abril.

“Eles ficaram dez dias. Ficamos no estúdio 
trocando ideias, gravando, fazendo música 
juntos. E ainda fizemos um show aqui em João 
Pessoa”, disse Esmeraldo. “A gente compôs 
umas músicas e fizemos umas versões para 
músicas deles, que trabalham apenas com voz 
e base. Essa foi a primeira vez que tocaram 
com banda. A gente gravou um samba rock, 
mostramos os ritmos regionais, em que fize-
mos uma ciranda, foi interessante. Gravamos 
quatro temas, ao todo”, disse.

Só que a residência não parou apenas no 
show em João Pessoa. “A continuação dessa 
residência é tocar em Paris, neste festival que 
é o maior sobre o hip hop da França. Zoxea é 
uma das principais atrações e nós estamos indo 
junto. Isso é muito legal”, disse Esmeraldo.

O problema é que só vieram quatro pas-
sagens e o grupo Chico Correa & Eletronic 
Band é composto por cinco integrantes: além 
de Esmeraldo (Chico Correa), tem Jonathas 

Falcão, Thiago Sombra, João Cassiano, Victor 
Ramalho. Destes, só quem precisou comprar 
passagem por fora foi o cantor Jonathas 
Falcão. Devido ao tempo, foi preciso fazer 
empréstimo para que a banda conseguisse ir 
a França. Como é um valor alto, eles empreen-
dem essa batalha para quitar o débito.

“A campanha é para completar uma passa-
gem. Fomos convidados para fazer um festival e 
a delegação francesa mandou quatro passagens 
e nós somos cinco. Optamos por um sistema 
de crowdfunding, que é um sistema de apoio 
coletivo que não tem nada a ver com Estado, 
prefeitura e iniciativa privada. É um sistema 
novo no Brasil, que as pessoas estão usando para 
financiar filmes, CDs, para trazer bandas, shows. 
Um filme sobre Belo Monte foi feito através dis-
so, que é um sistema de cotas”, disse Esmeraldo 
Marques, conhecido como Chico Correa.

O CrowdFunding é um sistema que vem 
sendo utilizado em todo mundo de financia-
mento coletivo. Depois de estabelecido um 
objetivo (neste caso do Chico Correa, uma 
passagem de avião que custa R$ 4500), cria-
se cotas em que o público pode adquiri-las. 

Ao alcançar o valor pretendido dentro de um 
determinado período de tempo, o organizador 
recebe os fundos. Caso não alcance, os doa-
dores são ressarcidos.

O valor pretendido pelo Chico Correa, que 
é de R$4500, compreende o custo da passagem 
(R$3900), o valor para confecção dos brindes e 
os custos do site dos cartões de crédito.

“Consiste em pagamento eletrônico em 
que as pessoas podem pagar a partir de R$ 
10, em que as pessoas recebem brindes nos-
sos. Por exemplo, na cota de R$ 10, a pessoa 
recebe um link para baixar o disco nosso. As-
sim, vai aumentando até o brinde maior, que 
é um show”, disse Esmeraldo. “Na verdade, 
são brindes, é uma troca, porque os brindes 
não representam o valor real da coisa. E essa 
troca só acontece se for concretizado o valor 
total do objetivo”, completou.

Esmeraldo revelou que eles tentaram 
outra forma para conseguir o montante, como 
edital do Minc. No entanto, não houve tempo 
hábil. Como ele já havia estudado e até contri-
buído com projetos de amigos neste sistema 
Crowdfunding, ele quis fazer um teste.

“Já tinha estudado esse projeto e, inclu-
sive, apoiei um disco de um amigo meu. Ao 
mesmo tempo, escolhemos isso para testar, 
sentir o feedback disso na Paraíba. Que não 
serve só para gente. As pessoas, conhecendo 
o sistema, pode usar das mais variadas formas 
na cultura”, disse Esmeraldo.

Para doar, basta acessar este link e se ca-
dastrar: http://catarse.me/pt/projects/714-
chicocorrea-electronicband-rumo-a-paris. 
Ou entrar em contato através do email: 
chicocorreaelectronicband@gmail.com. Até 
ontem, o arrecadado estava em torno de 
40% do valor. A iniciativa fica disponível até 
os próximos 25 dias.

O grupo Chico Correa & 
Eletronic Band teve 
contato com rappers 
franceses durante evento 
em João Pessoa
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# Germano Romero

Menos fogueiras e foguetões
Eis que se aproxima o Dia de São João, acompanhado de 

muita chuva e os habituais transtornos advindos do despreparo 
das cidades. As urbes crescem, se enchem de prédios, pavimen-
tam-lhes os solos sem drenagem suficiente, e dá no que dá. Ainda 
está pra nascer o político que prioriza a infraestrutura urbana, ao 
invés de obras que “aparecem”...

Mas, muito além de canjicas, pamonhas, “forró pornô” 
ou “pé de serra”, neste sábado é dia de se pensar, também, no 
filósofo, no profeta, no precursor de Jesus, o João Baptista. Se 
bem que nessa época de religiões cada vez mais barulhentas e 
festivas, muito longes do que prega o Evangelho, o São João está 
tão distante do judeu pregador, quanto o Natal de Jesus.

O filho de Isabel, prima de Maria, quem primeiro anunciou 
a chegada do Messias num período em que se exacerbava a desi-
lusão do povo judeu perante a lei mosaica, que já não preenchia 
os vazios existenciais de uma gente ansiosa por novas revelações, 
ocupa um importante lugar nas sagradas escrituras. Independente 
do parentesco, Jesus lhe cultivava esmerado apreço. A ponto de 
afirmar publicamente para todos os discípulos que “dos nascidos 
de mulher, não há maior profeta do que João Baptista”, enalte-
cendo-o como um verdadeiro marco que assinalou o final de uma 
era e o começo de outra.

Infelizmente, a percepção dos judeus religiosos de então 
era pequena para entender o valor de João, e a que Boa Nova 
o Cristo se referia. E preferiram negar Jesus como o Messias até 
hoje, mantendo-se apegados ao Velho Testamento, a base de 
seu venerado Torá.

João Baptista levou a vida a pregar o arrependimento e a 
reforma íntima. Batizava como símbolo de benção aos que se 
iluminavam de verdades morais e espirituais.

Bateu de frente contra os desmandos e a vida desregrada 
e incestuosa do Rei Herodes e seus familiares. Tanto incomodou 
com suas corajosas acusações que terminou preso, e degolado 
por puro capricho vingativo de sua esposa Herodíades, através 
da malícia da filha Salomé. Esse episódio cruel deixou marcas 
indeléveis que revelam a intolerância brutal exercida pelas clas-
ses dominantes da época: a nobreza, os religiosos fariseus e os 
gentios, elite podre e hipócrita.

 Mas para São João, Jesus só tinha elogios e admiração: 
“O maior profeta de todos os tempos”. Neste sábado, ele merece 
deferências e reflexões. E menos fogueiras e foguetões.

germanoromero@gmail.com

Grupo existe há sete 
anos com o objetivo 

de preservar a 
cultura musical do 
 Estado através do 

maracatu, ciranda e 
outras fusões rítmicas

Perpetuando a tradição

Acultura par             aiba-
na será representada 
no próximo Festival 
Lat inoAmericano e 

Africano de Arte e Cultura (Fla-
ac), que acontece em Brasília 
durante os meses de agosto e 
setembro. A responsabilidade 
de levar as tradições da cultura 
popular paraibana para milha-
res de pessoas será do grupo 
Nação Maracahyba, idealizado 
pelo percussionista Luciano 
Oliveira. Essa apresentação foi 
resultado de um edital, aberto 
pelo festival, em que vários gru-
pos da América Latina tiveram 
a chance de concorrer, tendo o 
grupo Nação Maracahyba sido 
selecionado nas duas etapas do 
edital. “É com muita satisfação 
que vamos representar a Pa-
raíba em Brasília. De antemão, 
estamos muito felizes e ansiosos 
para nos apresentarmos nesse 
momento cultural latino-ameri-
cano e de cultura Afro”, afirmou 
o percussionista.

O grupo Nação Mara-
cahyba surgiu há sete anos com 
o intuito de preservar manifes-
tações populares de cultura, em 
específico o maracatu, que não 
tinha uma representatividade 
específica na Paraíba. Atual-
mente, 14 pessoas participam 
efetivamente de todas as ativi-
dades, mas o grupo já chegou 
a conter mais de 60 pessoas 
tocando vários instrumentos de 
percussão. 

“A importância de um gru-
po como esse é tamanha”, en-
fatizou o percussionista Luciano 
Oliveira, “pois o Maracahyba é 
a cultura popular da Paraíba, na 
qual, historicamente, fazia parte 
da mesma capitania de Itamara-
cá. Sou natural de Pernambuco, 

>>> MÚSICA >   Nação Maracahyba representa Paraíba em Brasília
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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 Cinematográfica (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 Micha-
el 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 respostas 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 
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.

MADAGASCAR 3 - OS PROCURADOS [Animação] DivulgaçãoOS VINGADORES - (The Avengers 
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. Clas-
sificação: 14 anos. Dublado. Direção: 
James McTeigue e roteiro de Ben 
Livingston e Hannah Shakespeare, 
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 mis-
tério. Sabe-se que ele foi descoberto 
nas ruas de Baltimore em estado de 
delírio e grande estresse. Poe estava 
vestido com as roupas de outra pes-
soa, repetindo o nome Reynolds, e 
morreu pouco tempo depois em um 
hospital, sem nunca ter explicado 
o que aconteceu. Tambiá 1: 14h45, 
16h45, 18h45 e 20h45. 

ATENÇÃO: Até o fechamento desta 
edição o Box Cinemas não havia en-
viado a programação semanal.

OS AMIGOS Alex, Marty, Melman, Gloria, rei Ju-
lien e os pinguins deixam o continente africano 
rumo à Europa. Eles vão parar em Mônaco, onde 
passam a ser perseguidos por uma obcecada 
agente de controle animal. Em plena fuga, o grupo 
encontra abrigo em um circo em crise. É  confusão 
garantida até a volta para casa.

terra dos maracatus e cabocli-
nhos, por isso, houve a neces-
sidade de criar um movimento 
de maracatu em João Pessoa”, 
justificou. O objetivo é divulgar 
a música paraibana, através do 
ritmo pulsante dos tambores, 
difundindo técnicas musicais 
utilizadas em nossos folguedos 
populares, realizando pesquisas 
de movimentos acontecidos na 
antiga Parahyba, apresentando 
a evolução histórica destes 
movimentos, seus criadores e 
promotores da miscigenação 
dos vários ritmos e gêneros 
musicais.

A Nação Maracahyba além 
das atividades artísticas promo-
ve a inclusão social, por meio da 
música e dança com elaboração 
de oficinas e palestras para 
jovens em situação de risco 
social dentro das comunidades 
e bairros da periferia da cidade 
de João Pessoa. Proporcionan-
do o surgimento de cidadãos 
formadores de opiniões através 
da arte educação.

Representando o grupo 
neste Flaac, vai a nova formação 
composta por: Pato (contrabai-
xo), Felipe (trombone), Bruno 
(trompete) e na percussão Lu-
ciano Oliveira, Marquinho, Dal, 

Fábio, Deyvid, Guga. Nos vocais: 
Cely, Ana, Ingride e Lúcio. Mes-
mo com o pouco patrocínio, o 
grupo faz questão de afirmar 
que vai representando o Estado 
com muito orgulho. 

Paralelo as atividades cul-
turais o grupo está em estúdio 
gravando o CD intitulado Acorda 
Povo, com músicas de Cátia de 
França, Erivan Araújo, Rosildo 
Oliveira e outros. “O disco foi 
gravado em Goiana, Pernam-
buco, e a gravação teve uma 
carga dramática muito forte”, 
comentou Luciano Oliveira. 
“Procuramos levar a quem ouça 
um disco cultural, mas que não 
ficasse cansativo de ouvir. Pas-
samos pelo maracatu, ciranda, 
coco de roda e outras fusões 
rítmicas da percussão forte do 
maracatu, juntamente com o 
baixo e os acordes dos metais”, 
listou. 

O disco foi gravado de ma-
neira totalmente independente, 
não tendo apoio de nenhum 
órgão. “Vale salientar que foi 
uma guerra para gravamos 
nosso disco, a mesma guerra 
que enfrentamos para defender 
a cultura paraibana nesses sete 
anos de Nação Maracahyba”, 
desabafou o percussionista. 

“Enfim, o disco Acorda Povo é 
totalmente independente, é 
nossa produção”, lembrou.

FLAAC – O festival é uma 
iniciativa da Universidade de 
Brasília (UnB), que visa promo-
ver o diálogo e aproximação 
entre povos de várias partes 
da América. Muito além de 
um encontro de arte e cultura 
dos países envolvidos, o Flaac 
foi um momento para o auto-
conhecimento da juventude 
latino-americana. 

Agora, em 2012, ao com-
pletar 50 anos a UnB retoma 
as atividades do Flaac, em uma 
produção que envolverá toda 
a comunidade acadêmica e o 
público brasiliense em geral, 
em um debate cultural intenso, 
contando com patrocínio e par-
cerias cuja significação mais am-
plifica o sentido de relevância 
que esta forma de celebração 
pretende realizar. 

O Flaac 2012, dessa vez, 
contempla manifestações ar-
tísticas e culturais não só da 
América Latina como do con-
tinente africano e dialoga com 
as influências que esses dois 
continentes tiveram na forma-
ção cultural do Brasil. 

> André Luiz Maia
 Especial para A União

O grupo participa do Festival Latino-Americano e Africano de Arte e Cultura, que será realizdo em agosto
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SERVIÇO
l Funesc [3211-6280] l Mag Shopping [3246-9200] l Shopping Tambiá [3214-4000] l Shopping Iguatemi [3337-6000] l Shopping Sul [3235-5585] l Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188] l 

Sesc - Campina Grande [3337-1942] l Sesc - João Pessoa [3208-3158] l Teatro Lima Penante [3221-5835 ] l Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] l Teatro Severino Cabral [3341-6538] l Bar 
dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] l Casa do Cantador  [3337-4646]

04h50 - Sagrado
04h52 - Telecurso Educação Básica - Tecendo 
o Saber
05h10 - Telecurso Profissionalizante
05h25 - Telecurso Ensino Médio
05h40 - Telecurso Ensino Fundamental
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
16h00 - Sessão da Tarde - Bogus, Meu Amigo 

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

GUIA

# 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

# SBT

# BAND

# REDE TV

#Cena Aberta  
Ononbonbonb obcultura.auniao@gmail.com

CAV oferece cursos de 
férias em julho

#  O ator George Clooney 
será produtor do novo 

longa-metragem do diretor 
John Wells, uma adaptação 
da peça teatral August: 
Osage County, que terá 
Júlia Roberts e Meryl Streep 
no elenco. No filme, Meryl 
Streep e Júlia Roberts serão, 
respectivamente, a matriarca 
Violet Weston e sua filha 
Barbara. Depois de uma 
crise familiar, as duas devem 
retornar à sua casa antiga, no 
Centro-O este americano. O 
roteiro é assinado por Grant 
Heslov (de Tudo Pelo Poder), 
com quem Clooney estava 
ansioso para trabalhar. 

a era do gelo 4

# Os ingressos para os filmes A Era do Gelo 4-3D e O Espeta-
cular Homem Aranha-3D já estão à venda no Cinespaço Mag 

Shopping. A nova aaventura de Manny, Sid, Diego tem direção 
Steve Martino e Mike Thurmeier e estreia no próximo dia 29. Já 
O Esptacular Homem Aranha entra em cartaz em 6 de julho. As 
vendas são realizadas na bilheteria do cinema ou através do site 
www.cinespaco.com.br.

#O Governo do Estado abriu 
as inscrições para o Prêmio 

Estadual de Redação João 
Pedro Teixeira. O prêmio tem 
como objetivo estimular e 
promover o conhecimento da 
história de João Pedro Teixeira 
e das lutas camponesas na Pa-
raíba. O prêmio é voltado para 
alunos do Ensino Fundamental, 
Ensino Médio e de Educação de 
Jovens e Adultos.

Inscrições abertas para 
Prêmio de Redação

#O jornalista e escritor 
Astier Basílio é o con-

vidado do Clube do Leitor 
deste mês. Ele será o me-
diador do debate sobre 
a obra do escritor, poeta 
e compositor paraibano 
Bráulio Tavares, que será 
realizado hoje, às 21h, no 
Centro Cultural Banco do 
Nordeste, na cidade de 
Sousa. 

Astier Basílio participa 
de debate em Sousa

George Clooney produz 
filme com Júlia Roberts#A Casa das Artes Visuais 

(CAV) pretende movimentar 
as férias de julho com novos 
cursos e turmas intensivas, 
oferecidos em uma programação 
especial de férias. O objetivo é 
aproximar da fotografia aqueles 
que se interessam pelo assunto. 
Serão quatro turmas: Curso In-
tensivo de Arte e Técnica I, Curso 
de Fotografia com Câmeras 
Compactas, Curso Intensivo de 
Flash Dedicado e Curso de Pho-
toshop CS5. As inscrições para os 
cursos podem ser realizadas na 
própria CAV, pelo e-mail cav@
casadasartesvisuais.com.br, pelo 
link http://www.casadasartes-
visuais.com.br/inscreva-se.html 
ou ainda pelos telefones (83) 
3031-0885 e 8880-5270.

Sequência do 
longa-metragem traz 

novamente Ingrid 
Guimarães e Maria 
Paula e tem estréia 
programada para o 
final de dezembro

Na trilha do humor
>>> CINEMA > De Pernas pro Ar, de Roberto Santucci, ganha continuação

Rio e Nova York. Da pró-
xima vez, quem sabe, 
Paris. A vida de Roberto 
Santucci virou de pernas 

para o ar nos últimos tempos. 
Diretor de filmes pequenos, 
maldito – ou quase –, ele es-
tourou na bilheteria e passou a 
ser bajulado por produtores e 
distribuidores. Para quem havia 
feito 60 mil espectadores com 
Bellini e a Esfinge, adaptado 
do livro de Tony Bellotto, com 
elenco global, Malu Mader e 
Fábio Assunção à frente, os 3,6 
milhões de público de De Pernas 
pro Ar tiveram o efeito de uma 
revolução. O mercado exigiu e 
Santucci conclui De Pernas pro 
Ar 2, depois de realizar outra 
comédia que ainda não estreou, 
Até Que a Sorte nos Separe, com 
Leandro Hassum.

Humor, humor – mas San-
tucci continua sonhando com 
seus policiais e com um lança-
mento decente para Alucinados, 
um filme no qual colocou todo 
o seu coração. Quem disse que 
ele encontrou parceiros para a 
finalização? “Ninguém queria 
saber”, ele conta. O convite da 
produtora Marisa Leão para 
que dirigisse De Pernas Pro Ar o 
pegou de surpresa. “Ela viu em 
mim um potencial e um profis-
sionalismo que, pelo visto, esta-
vam passando despercebidos”. O 
filme arrebentou, Santucci virou 
um diretor quente no mercado 
e as estrelas do filme - Ingrid 
Guimarães e Maria Paula - dispa-
raram no firmamento do cinema 
nacional.

O sucesso foi tão grande 
que, no 2, com estreia em 28 de 

Foto: Divulgação

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
16h30 - Todo Mundo Odeia o Chris
19h30 - Rebelde
20h15 - Jornal da Correio 
20h30 - Horário Político
20h35 - Jornal da Correio (Continuação)
20h45 - Jornal da Record
21h15 - Série: CSI Investigação Criminal  
22h00 - Vidas Opostas
22h15 - A Fazenda
23h15 - Máscaras
00h15 - Série: Dr. House 
01h15 - Programação Iurd

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              
20h30 - Horário Político 
20h40 - Redetvnews
21h30 - Nestlé com Você
22h30 - Good News
23h10 - Tema Quente              
00h00 - Programa Amaury Jr.
01h00 - Leitura Dinâmica
01h30 - Rede Verdade - Reprise
02h00 - Cidade em Ação - Reprise 
03h00 - Igreja Mundial

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 - Eurocopa - Ao Vivo - Quartas de Final
17h45 - Brasil Urgente
18h50 - Jornal da Clube - 2ª Edição
19h20 - Jornal da Band
20h25 - Momento da Sorte
20h28 - Show da Fé
21h20 - Eurocopa - Melhores Momentos
21h30 -  Vídeonews
21h50 -  Quem Fica em Pé?
22h40 - Polícia 24h
00h00 - Agora É Tarde
01h00 - Jornal da Noite
01h45 - Claquete
02h45 - L.O.L. - Loucos Ou Loucuras
03h00 - Igreja Mundial

dezembro, Ingrid transformou 
a sex shop em franquia e está 
abrindo filial em Nova York. O 
filme vai bater o próprio recor-
de? “Ninguém criticou mais o 
acabamento do primeiro filme 
que eu”, diz Marisa Leão. “A 
meta com a parte 2 é melhorar 
tecnicamente. Quando lancei 
o 1 rezava para que fizesse 1,5 
milhão de espectadores. Foi 
muito além e agora o que vamos 
fazer é acompanhar a evolução 
dos personagens”, explica a pro-
dutora. Até onde poderá ir essa 
evolução? De Pernas pro Ar 2 
vai a Nova York e abre a brecha 
para outra sucursal da loja em 
Paris. Teremos o 3? “Peraí, antes 
é preciso lançar o 2”, agora é 
Santucci quem fala.

Essa conversa foi no fim de 
abril, no set de De Pernas pro 
Ar 2, na Estrada das Canoas, no 
Rio. O 1 havia sido filmado – as 
internas – em Paulínia, apro-
veitando a infraestrutura que o 
polo cinematográfico da cidade 
oferecia. Mas Paulínia já era, 
uma decisão política do prefeito 
que, em ano eleitoral, resolveu 
investir a verba toda no social 
- como se o polo e o festival de 
cinema não criassem empregos 

17h25 - Tenha Estilo
17h30 - Casos de Família
18h30 - Chaves
19h20 - Tambaú Notícias
19h45 - SBT Brasil
20h30 - Carrossel
21h15 - Programa do Ratinho
22h45 - A Praça é Nossa
00h00 - Conexão Repórter
00h45 - Jornal do SBT
01h30 - Dois Homens e Meio
02h00 - Tele Seriados I: Chuck
03h00 - Feminíssima - Reprise
03h45 - Encerramento

> Luiz Carlos Merten
Agência Estado

nem formassem profissionais. A 
questão é que Marisa Leão se viu 
sem estúdio e improvisou um.

De Pernas pro Ar foi quase 
todo, filmado no campus da 
Universidade Cândido Mendes. 
Encravado na mata, o campus foi 
desativado e está à venda. Com 
prédios e salas abandonados, 
Marisa, Santucci e equipe só tive-
ram de se adaptar às condições 
locais. Uma sala virou quarto de 
hotel em Nova York, outra virou 
a sex shop que está sendo inau-
gurada. A cena filmada no dia 
em que a reportagem visita o set 
é justamente a da inauguração 
da loja. Comes e bebes, muitos 
figurantes em trajes de festa. 
O que seriam as janelas, estão 
vedadas por papel verde e o mo-
tivo é simples. Através do vidro 
o espectador vai ver a paisagem 
urbana de Nova York, aplicada di-
gitalmente. Mas isso será depois. 
Neste dia, o cenário de festa vira 
o maior barraco, porque as sócias 
Ingrid Guimarães e Maria Paula 
brigam feio. A primeira acusa a 
segunda de haver roubado seu 
homem. À medida que o bate-bo-
ca aumenta, os figurantes parti-
cipam. ‘Oooohhhh’, ‘Nãooooo’. 
Dá vontade de rir só vendo a 

cena no vídeo, de onde Santucci 
acompanha a filmagem.

Ele explica qual foi seu 
maior desafio - “O primeiro 
filme lançou a piada e foi bem-
sucedido, mas não poderíamos 
simplesmente reproduzir. Sem 
deixar cair a peteca do humor, 
criamos aqui uma dramaturgia 
mais densa, por que não? A 
preocupação é dar aos especta-
dores um pouco mais dos per-
sonagens com quem eles já se 
identificaram. Ingrid virou uma 
empresária tão bem-sucedida 
que não está tendo tempo para 
o marido (Bruno Garcia). É uma 
típica mulher moderna, com-
petitiva, que coloca a carreira 
em primeiro plano e colhe as 
consequências.” Ingrid fala da 
personagem. “Alice é o retrato 
das mulheres que deixam o 
marido no segundo plano, num 
tipo de traição que não envolve 
outro homem e sim, a omissão.”

Mas há, sim, outro homem - 
e ela ensaia um triângulo amoro-
so com o personagem de Eriberto 
Leão, uma novidade na trama. 
Novidade mesmo é o novo brin-
quedo erótico - um polvo, cheio 
de tentáculos, sacaram? Vem 
muito orgasmo por aí.

de Pernas pro ar, com Ingrid Guimarães, foi um dos grandes sucessos do cinema brasileiro em 2010

Secreto 
17h46 - Globo Notícia
17h49 - Malhação 
18h20 - Amor Eterno Amor
19h10 - JPB  - 2ª Edição
19h30 - Cheias de Charme
20h30 - Jornal Nacional
21h10 - Avenida Brasil
22h20 - A Grande Família
23h05 - Gabriela
23h45 - As Brasileiras
00h25 - Jornal da Globo
01h00 - Programa do Jô
02h30 - Glee
03h20 - Corujão I

Bogus, Meu Amigo, na Globo

Áries (21/03 a 20/04)  

● Ser versátil é uma arte e agora chegou o 
momento de você testar e aprender mais 
sobre isso. As conversas servem para apro-
ximar as pessoas, e para estabelecer pontes, 
escolha apenas para quem vai estende-las. 
Sorrir mais ajudará.

Touro (21/04 a 20/05)  

● Menos teimosia e mais habilidade são os 
ingredientes que você precisa para curtir um 
período de ótimas descobertas. Sobre seus 
talentos, acerca de seus sonhos, por exemplo. 
Será uma caixinha de surpresas. Brinque mais 
e descubra-se.

Gêmeos (21/05 a 20/06) 

● Um toque de magnetismo e de encanto 
seguem você para onde for nos próximos 
dias. É o momento certo para mostrar todo 
seu valor, sua capacidade. Mais entusiasmo 
e visibilidade também. Cuidado com a saúde, 
relaxe mais.

Câncer (21/06 a 20/07)  

● Altos e baixos se acentuam nestes dias, a 
partir de hoje. Faz parte do momento mais 
intenso da revisão de vida que você está 
atravessando, e no qual merece descansar, 
repensar em muita coisa e até se desfazer de 
pesos anacrônicos.

Leão (21/07 a 20/08)

● O cenário astral de hoje está ótimo pra você 
estudar, e uma pessoa nova poderá trazer 
também uma informação que fará toda a di-
ferença numa escolha profissional. Apure seus 
ouvidos. Clima bom para o amor e a amizade.

Virgem (21/08 a 20/09)  

● Tensão no ar, mas neste momento é preciso 
ouvir, espreitar e absorver as mensagens 
que captar. Controle seu entusiasmo, e leve 
em conta o tempo e o ritmo das pessoas. 
No trabalho, releve os aspectos que não são 
urgentes.

“Ingresso do Sol no signo de 
Câncer, marcando a noite 
mais longa do ano e o dia 
mais curto.”

                                 

Horóscopo

# Seu Astral

Libra (21/09 a 20/10) 

● O momento de semeadura ainda continua 
hoje - depois da lunação em Gêmeos, podero-
sa para você abrir caminhos e decidir rumos 
de vida. O dialogo pode ser uma excelente 
maneira de extirpar dúvidas sobre seu amor.

Escorpião (21/10 a 20/11) 

● Será importante controlar melhor as suas 
contas agora. E você precisará aprender a ter 
mais jogo de cintura para fazer isto, ser bom 
negociador. Se precisar, peça ajuda de quem 
entende mais. Pesquise informações sobre 
sua saúde também.

Sagitário (21/11 a 20/12) 

● Um clima mais movimentado no setor 
amoroso, novas pessoas surgem e há uma 
curiosidade maior sobre elas. Festas, reuni-
ões, encontros podem ser motivos bons para 
engatar novas relações também. Ou renovar 
o seu casamento!

Capricórnio (21/12 a 20/01) 

● Chegou aquele período do ano em que 
palavras como jamais, nunca, e para sempre 
perdem todo sentido. Sob o domínio dos 
Gêmeos, declarações taxativas são absurdas. 
Lembre-se disso agora. No amor, as risadas 
terão muito poder.

Aquário (21/01 a 19/02)  

● Claro que você pode confiar no seu poder 
de inventar, de improvisar, e assim brilhará 
ainda mais. Este é o tempo das engenhosas 
criações mentais, onde você reina e se di-
verte. Um encanto digno de um mago está 
em suas mãos.

Peixes (20/02 a 20/03) 

● Comece o dia sendo hospitaleiro e amo-
roso com quem merece. O contato humano 
será especial e poderoso. Mas é bom driblar 
o assedio de quem tentar entrar em sua 
privacidade a força. Você tem direito de se 
afastar dos chatos.

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

  Crescente > 27/JUN
03:30

l Cheia > 04/JUN
11:11

l Ming. > 11/JUN
10:41
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>>> LITERATURA > Luiz Alfredo Garcia-Roza fala sobre seu novo romance, lançado em maio

Quase ninguém nota a mulher sen-
tada à beira de uma calçada, em 
Copacabana, no Rio, ainda que 
ela tenha decidido morar naquele 

espaço. Conhecida como Princesa, por conta 
do fino trato, a mulher, no entanto, ganha 
enorme visibilidade ao se transformar na 
principal testemunha do assassinato de um 
homem, talvez um estrangeiro, que apareceu 
morto a alguns metros dela. Eis o ponto de 
partida de Fantasma, novo romance policial 
de um expert, o também psicanalista Luiz 
Alfredo Garcia-Roza.

Desde que trocou a rotina acadêmica 
para se dedicar à ficção policial – a estreia 
aconteceu em 1996, com O Silêncio da Chuva 
–, Garcia-Roza tornou-se especialista em tra-
mas policiais que fogem do riscado tradicional. 
Assim, Espinosa, seu detetive, é um protago-
nista excêntrico, no sentido de não estar bem 
encaixado em lugar nenhum. 

E, além de uma escrita econômica e 
precisa, que chamou atenção até do jornal 
“New York Times”, Garcia-Roza envereda por 
espaços originais. É o caso de Fantasma, que 
dá visibilidade a personagens habitualmente 
desprezados, como os sem-teto. E é o caso 
especial de Princesa, a provável testemu-
nha do crime, que se perde em devaneios, 
confundindo sonho e realidade, o que torna 
suspeita sua versão do crime. Sobre esse 
dualismo – e também sobre a literatura po-
licial – , Garcia-Roza respondeu, por e-mail, 
as seguintes questões.

Como surgiu a história de Fantasma: foi 
a partir de uma vontade de dar voz a pessoas 
consideradas invisíveis pela sociedade?

Sim, não só de torná-las visíveis pela pala-
vra como também de dar voz a essas pessoas. 
A história foi sendo tecida a partir de cenas 
vistas por mim nas ruas de Copacabana e do 
centro, cenas que serviram de matéria-prima 
para o esboço original da narrativa; o restante 
foi fruto da imaginação e do entendimento. 

Espinosa, dessa vez, revela interesse 
pela teoria dos objetos inexistentes do filó-
sofo austríaco Alexius Meinong. É curioso 
como a tese se encaixa, de uma certa forma, 
em uma investigação policial à medida que 
ambas tratam de algo inexistente, não?

É verdade, principalmente em se tratando 
do delegado Espinosa, que frequentemente 
permite que o entendimento seja invadido 
pela imaginação dando lugar a raciocínios 
pouco ortodoxos para um delegado de polícia, 
criando objetos, pessoas e situações que estão 
no limite entre o ser e o não-ser. Mas a própria 
ficção, e não apenas a ficção policial, pertence 
à essa região do espaço habitada por objetos 
que subsistem mas não existem em si mesmos, 
como aqueles de que nos fala Alexius Meinong: 
Sherlock Holmes é um desses seres... assim 
como Moby Dick... ou o triângulo retângulo.

Desculpe minha desconfiança, mas até 
que ponto Princesa é realmente indefesa e 
vulnerável?

Desculpe minha franqueza, mas até hoje 
eu não sei. Devo dizer que sua suspeita é per-
feitamente justificável, assim como é justifi-
cável a suspeita do delegado Espinosa quanto 
aos relatos dela serem verdadeiros ou não.

O parentesco profundo entre a literatura 
de suspense e a psicanálise estaria no fato 
de que há sempre, em ambas, uma verdade 
encoberta a ser desvendada?

Certamente. Ambas partem do princípio 
de que a verdade não é algo que se oferece 
docilmente ao olhar ou à escuta. O psicanalista 
e o detetive das novelas policiais empreendem 
a busca de algo que está para além do dado 
imediato entendido como evidência sensível. 
É esse “dado” que tanto o psicanalista como o 

História contada 
no livro surgiu a partir 
de cenas do cotidiano 

que o autor presenciou nas 
ruas do Rio de Janeiro 

Sem-teto sonhadora é principal testemunha de um crime no livro do escritor carioca
> Ubiratan Brasil

Agência Folha
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detetive concordam que mais oculta do que re-
vela a verdade. É na e pela palavra que analista 
e detetive vão empreender suas buscas, seja no 
caminho do desejo inconsciente seja no cami-
nho da descoberta do criminoso. A diferença 
entre o psicanalista e o detetive reside no fato 
de a busca do psicanalista ser uma busca da 
verdade do desejo inconsciente do paciente, 
desejo este que se insinua distorcido na fala 
do paciente como um enigma a ser decifrado, 
enquanto que, na novela policial, essa busca é 
fictícia. O romance policial - como o romance 
em geral - é uma ficção: pura criação. O roman-
ce enquanto tal não se caracteriza pela busca da 
verdade ou do verdadeiro. Mas por ser criação 
e não busca, isto é, por ser produção do novo e 
não procura de algo existente, a ficção literária 
é sempre verdadeira, isto é, está para além da 
oposição verdade/falsidade.

Leonardo Sciascia usava o suspense 
como veículo para falar sobre questões de 

identidade. O que você pensa disso?
Faz muito tempo que li Leonardo Sciascia 

e me lembro vagamente das histórias mas não 
me lembro do uso que ele faz do suspense 
para falar da identidade. Posso quando muito 
imaginar que nele o suspense funcione como 
elemento aglutinador impondo às multiplici-
dades dispersas uma certa ‘mesmidade’, tanto 
no que se refere aos personagens como no que 
se refere às passagens da história, resultando 
daí uma identidade. Mas esta é uma opinião 
lançada a partir do vazio da memória. Prova-
velmente não se aplica à produção literária de 
Leonardo Sciascia.

Muitos escritores acreditam que o ro-
mance, como é visto hoje, mesmo nas suas 
formas menos clássicas, deve muito ao poli-
cial, que sempre manteve a necessidade de 
categorias muito claras: personagens, investi-
gação, demanda, conclusão. Você concorda?

Quando Edgard Allan Poe inventou o 

conto policial, com Os Crimes da Rua Morgue, 
inventou também o leitor de histórias policiais. 
E, assim como criou um gênero literário que 
se tornou clássico, criou também um tipo de 
leitor ‘clássico’. Esse é um leitor que se move 
no espaço da suspeita (não é por acaso que 
nasce na mesma época em que Freud está 
dando os primeiros passos na criação da psi-
canálise). De certa forma, o romance atual, 
senão o leitor atual, conserva os elementos 
estabelecidos por Edgard Allan Paul em Os 
Crimes da Rua Morgue.

Em Fantasma, o escritor Luiz Alfredo Garcia-Roza coloca no centro da trama uma mulher que vive nas ruas e acaba sendo considerada invisivel pela sociedade
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Social
ELE DISSE

“O adultério é a de-
mocracia aplicada ao 
amor”

HENRY LOUIS MENCKEN

“A fidelidade obriga 
o ser humano a ser 
falso”

ELIANE GIARDINI

ELA DISSE

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide
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Melhor Idade
ALEGRIA, DESCONTRAÇÃO E MUITO FORRÓ 

não faltaram aos festejos juninos promovido pela 
Universidade da Terceira Idade e a Associação 
Brasileira dos Clubes da Melhor Idade na Paraíba.

O evento, que foi transferido de última 
hora para o restaurante Panorâmico do Clube 
Cabo Branco, foi animadíssimo com direito a 
casamento matuto e apresentação de quadrilha 
junina. Isto sem falar que quando o grupo Forró 
do Gavião pegava na sanfona, no pandeiro e no 
triângulo, a turma invadia o dancing com muita 
disposição.

Cursos de férias
A CASA DAS ARTES VISUAIS   está lançando 
cursos para as férias de julho, a saber Curso 
Intensivo de Arte e Técnica I, Curso de Fotografia 
com Câmeras Compactas, Curso Intensivo de 
Flash Dedicado e Curso de Photoshop CS5. 
Informações no tel. 3031-0885.

Na Europa
SEMPRE ANTE-

NADOS com o que há 
de mais avançado em 
odontologia, os den-
tistas paraibanos Dal-
va e Dácio Gonçalves 
estão participando de 
evento do segmento 
na Europa. Trata-se 
do Curso de Educação 
Continuada no Siste-
ma Cerec, realizado 
em Bensheim, na 
Alemanha. Retornam 
próxima semana.

Nova sede
A ASSOCIAÇÃO  de Deficientes e Familiares 

da Paraíba inaugura hoje nova sede com serviços 
mais ampliados. A entidade oferece serviços edu-
cacionais e de inclusão de pessoas com deficiência 
no mercado de trabalho.

Neiliane Maia, que hoje aniversaria, com a nora Graça e o filho Sávio 
Maia Bastos

Sônia Vitoriano é a aniversariante de hoje

Zum Zum Zum
   Conceição Imperiano e Wilma Simões preparam caprichada 
indumentária junina para a Feijunina. As melhores serão premiadas, 
segundo um júri formado na ocasião.

   A Cachaça Cigana, genuinamente paraibana, participa mais 
uma vez do evento, com deliciosos coquetéis. 

   Ontem foi registrada a Chapa “Avança API”, encabeçada 
pelos jornalistas Marcela Sitônio, como presidente e João Pinto, 
como vice-presidente. Esta colunista está na chapa como suplente 
na diretoria social, que tem à frente Ruth Avelino.

   Entre as novidades gastronômicas da Multifeira Brasil Mostra 
Brasil vai estar o Cuca, um bolo pão de origem alemã, que consta 
do cardápio dos famosos cafés coloniais servidos no sul do país. O 
evento começa no dia 6 de julho no Espaço Cultural José Lins do Rego.

Eles sabem viver a Melhor Idade: Feliciano Ferreira, Selma Ventura, Chico Arnaud, Elma Virgolino, Ulisses Nervo, 
Lindete Evangelista, Ivonete Dias, Nice Guedes, Francisco Timóteo e Auxiliadora Nóbrega

DOiS POnToS
   O UNIPÊ com-

pleta hoje 41 anos de 
atividades em prol da 
educação de várias gera-
ções de paraibanos.

  A instituição 
foi considerada pelo Mi-
nistério da Educação, 
pelo 4º ano consecu-
tivo, o melhor centro 
universitário privado do 
Nordeste. Seus projetos, 
que envolvem tecnolo-
gia, sustentabilidade e 
responsabilidade social 
são um marco no ensino 
paraibano.

FOTO: Goretti Zenaide

FOTO: Dalva Rocha Organizadoras do São João da Melhor Idade: Cleneide Pereira, Nice 
Guedes, Yolanda Fernandes e Cleone Pereira
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Destino Paraíba
UMA PARCERIA entre a Tam Viagens e a PBTur 

vai viabilizar um workshop dias 18 e 19 de julho, em 
São Paulo, para 300 vendedores daquela empresa. 
Será realizado um treinamento com esses vende-
dores e um famtour com agentes de viagens para 
vender o destino Paraíba.

Militarismo
O VERÃO  para o estilista Alexandre Herchcovitch 

foi inspirado na Segunda Guerra Mundial, principal-
mente nos combates entre japoneses e americanos 
no sudeste asiático. 

A coleção apresentada no desfile no São Paulo 
Fashion Week trouxe peças estampadas com esse 
motivo e a cartela de cores vem com muito cinza, 
preto, azul, verde oliva e também alguns looks em 
color blocking.

Calçadistas paraibanos
VEM AÍ NOVA  edição da Francal-Feira Internacional 

da Moda de Calçados e Acessórios, que acontece de 26 a 
29 de junho em São Paulo.

A Paraíba estará presente no evento através de 16 
micro e pequenos empresários calçadistas que terão um 
estande coletivo do Sebrae de 180m2. A última Francal 
rendeu R$1,1 milhão para o grupo paraibano, que desta 
vez pretende ampliar para mais 10% em vendas.

Cancelado

A FUNESC  informan-
do que foi cancelado o 
concerto que a Orquestra 
Sinfônica da Paraíba faria 
hoje no Cine Banguê, do 
Espaço Cultural José Lins 
do Rêgo. O próximo será 
no dia 5 de julho, que será 
em homenagem ao maes-
tro Eleazar de Carvalho.

AMEM

ONTEM foi realizada 
a festinha de São João das 
crianças da Creche “Naide 
Martins Ribeiro”, que per-
tence à AMEM. A entidade 
atende filhos de emprega-
das domésticas há 41 anos, 
na sede em Tambauzinho, 
desde quando foi fundado 
o Abrigo de Idosos, na Es-
trada de Cabedelo. 

!PARABÉNS

Sras. Ana Karina Barreto 
Pessoa, Neiliane Maia, 
Ana Cristina Lins Albu-
querque, Margarida Sales 
de Melo, Vanderlita Ne-
ves, Nébia Dantas e Anna 
Catharina Lombardi Cruz, 
jornalista Gonzaga Ro-
drigues, psicóloga Maria 
Luiza Ramos Cavalcanti, 
executiva Sônia Germano, 
empresária Sônia Vitoria-
no,  publicitário Jurandir 
Miranda, médico Domil-
son Andrade.

Marketing
ENTUSIASMADOS  

estão os publicitários Ruy 
Dantas e Martha Queiroga, 
da Sin Comunicação com a 
palestra que assistiram do 
escritor e conferencista nor-
te-americano Philip Kotler, 
considerado o “Mestre” 
do Marketing. O evento foi 
no Centro de Convenções 
de Pernambuco e contou 
com presenças ainda dos 
paraibanos  Isaac Martins, 
da Unimed, Paulino Teixeira 
de Carvalho e Alessandra 
Torres.

Anos 60
AINDA SOBRE MODA  

o filme “O Sol Por Tes-
temunha”, adaptado do 
romance “O Talentoso 
Ripley”, de Patrícia Highs-
mith, foi uma das influên-
cias  da coleção verão do 
estilista Reinaldo Louren-
ço. Fortes referências aos 
anos 60, nas peças apre-
sentadas como conjunti-
nhos e vestidos curtos, de 
modelagem mais justa, 
além das cores fortes e 
bolsos coloridos.



A ENERGISA comunica aos seus consumidores que suspenderá o fornecimento de energia, 
para execução de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, nos seguintes dias, 
horários e locais da área BORBOREMA:

SEGUNDA-FEIRA, 25/06/2012 - CAMPINA GRANDE - 14h às 17h - Malvinas/Bodocongó - 
Avenida: Marechal Floriano Peixoto, Ruas: Doutor José de Alencar Nunes Moreira, José Gomes 
Filho, Kleber Freire da Cruz, Maria Barbosa de Albuquerque, Maria Pequeno Lucena, Plínio Lemos, 
Vicente Barros Brandão - 14h às 17h - Castelo Branco/ Santo Antonio - Ruas: Afonso Agra Filho, 
João Alves Diniz, Manoel David Arruda, Maria José Carolino de Lima, Orestes Fialho Araujo; LAGOA 
SECA - 9h às 10h - Granja: Belular Imbaúba, Sítios: Alvinho, Imbaúba; SÃO JOSÉ DA MATA - 14h 
às 17h - Sítio: Monte Alegre.

TERÇA-FEIRA, 26/06/2012 - CAMPINA GRANDE - 5h às 8h - Centro/Prata - Avenida: Barão 
do Rio Branco, Ruas: Expedicionário do Brasil, Índios Cariris - 5h30 às 7h - Cruzeiro/Santa Rosa/
Liberdade - Avenida: Presidente Juscelino Kubitschek, Ruas: Almirante Barroso, José Flor, Luiz 
de Farias, Manoel do O Junior - 8h às 11h - Sítio: Logradouro - 14h às 16h - Centenário/Logra-
douro - Ruas: Antonio Soares Filho, Baltazar Silva Gomes, José Peixoto, Manoel da Costa Sales, 
Oswaldo Cruz, Professor Carlos Francisco Medeiros de Almeida; SÃO JOSÉ DA MATA - 14h às 
17h - Ruas: Belarmino Barbosa, Benicio Fernandes, Luiz Antonio, Monsenhor Sales, Salvino de 
Oliveira, Sítio: Núncia.

QUARTA-FEIRA, 27/06/2012 - CAMPINA GRANDE - 8h às 11h - Malvinas/Bodocongó - Ruas: 
Darcy Ferreira Galvão, Expedito Medeiros Ramos, Hermengarda Câmara Filgueiras Damorim, Irma 
Olivia, Manoel Martins de Oliveira, Maria Guia Muniz Albuquerque, Onildo Ribeiro Assis, Severino 
Hermínio de Carvalho - GALANTE - 8h às 11h - Ruas: Manoel Farias Leite, Otilia Correia de Menezes 
, Vereador Antonio Alves Pimentel, Visconde Pelotas, Sítio: Pau Careta.

QUINTA-FEIRA, 28/06/2012 - SÃO JOSÉ DA MATA - 8h às 11h - Ruas: Belarmino Barbosa, Benicio 
Fernandes, Clementino Alves, Emiliano Alves, João Pedro Fernandes, José Alípio Nascimento, José 
Pedro Fernandes, Maria Hungria Costa, Monsenhor Sales, Nigéria, São Pedro.

SEXTA-FEIRA, 29/06/2012 - CAMPINA GRANDE - 8h às 11h - Sítio: Logradouro - 14h às 16h - 
José Pinheiro - Avenida: Abraão Jerônimo Costa, Ruas: 1 de Maio, Cassimiro de Abreu, Castro Alves, 
Dantas Barreto, Dom Bosco, João Lelis, José Adelino de Melo; QUEIMADAS - 8h às 9h - Ruas: 
Adiles Ernesto Melo, Antonio Maximiano de Arruda, Cônego Oscar Cavalcante, Durval Gomes da 
Motta, Felix Xavier, Jamecelandro de Paula, João Batista Lopes, Paz, Professora Yaya de Melo.

SÁBADO, 30/06/2012 - CAMPINA GRANDE - 8h às 11h - Malvinas/Bodocongó - Avenida: Plínio 
Lemos, Ruas: Baltazar Rodrigues dos Anjos, Caicó, José Edmundo de Farias Cabral, José Moises 
de Medeiros Neto, Martinho Lutero, Pedro Lira Leite, Poeta Antonio Barbosa, Raimundo Luz.

Excepcionalmente, poderá haver cancelamento ou atraso no horário previsto, caso surjam dificul-
dades operacionais, independentemente de qualquer outro aviso. Se os trabalhos forem concluídos 
antes do horário pré-estabelecido, a energia será reestabelecida. Para mais esclarecimentos, ligue 
grátis para a Central de Soluções, pelo número 0800 023 0196, disponível 24 horas, ou acesse o 
site da Energisa: www.energisa.com.br A ENERGISA comunica aos seus consumidores que suspenderá o fornecimento de energia, 

para execução de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, nos seguintes dias, 
horários e locais da área CENTRO:

DOMINGO, 24/06/2012 - ARARA - 8h30 às 12h - Sítio: Volta de Cima; ESPERANÇA - 8h30 às 
12h - Centro - Ruas: 13 de Maio, 7 de Setembro, Adelmo Batista, Benjamin Constant, da Pátria, 
Elísio Sobreira, Eufrásio Câmara, Francisco Almeida, Hercílio Fernandes, Juviniano Sobreira, 
Lourival Passos, Matias Fernandes, Presidente João Pessoa, Presidente Prudente Morais, São 
Sebastião, Tomaz Rodrigues; SOLEDADE - 8h às 13h - Fazenda: Santa Julia, Granja: Reunidas 
Melancia, Rua: José de Lima, Sítios: Açude Velho, Alto do Arruda, Arruda, Arruda de Baixo, Barra 
de Vaca, Barrocas, Belo Monte, Bom Sucesso, Cachoeira, Canto do Galo, Curral de Pedra, Estado 
Velho, Estreito, Estreito III, Ilha Grande, Irajo, Livramento, Livramento Vi, Melancias, Mundo Novo, 
Riachão, Riacho de Santo Antonio, Santo Antonio, São Gonçalo, Sombrio, Umburana, Xique Xique.

SEGUNDA-FEIRA, 25/06/2012 - ARARA/SOLÂNEA - 14h às 17h - Sítios: Capivara, São Bento, 
São Bento de Cima; AROEIRAS - 14h às 15h - Sítios: Aroeiras, Cachoeira, Cachoeira Grande, 
Cachoeira Grande VII, Cachoeira II, Carneira Grande - 15h às 17h15 - Sítios: Mangabinha, Trapia; 
BARRA DE SANTA ROSA - 13h às 17h - Centro/Alto da Boa Vista - Ruas: Ailton Dias da Silva, 
Alto da Boa Vista, Antonio Felipe Potiguar, Bela Vista, da Capela, da Lavanderia, Francisco G dos 
Santos, Francisco Gomes da Silva, Helio Henriques da Silva, João Confessor de Souza, Julio de 
Souza Lima, Maria Enriques Vasconcelos, Professora Otacília Martins Câmara, Sítio: Alves da 
Boa Vista; BELEM - 8h às 12h - Centro - Ruas: 1 de Maio, Brasiliano da Costa, Feliciano Pedrosa, 
Luis Gomes de Lima, Sólon de Lucena; ESPERANÇA - 8h às 11h - Sítio: Lagoa de Pedra; NOVA 
PALMEIRA - 8h30 às 12h - Sítios: 4 Cantos, Batentes, Buji, Poço de Pedra, Riacho do Navio, 
Sombrio; PICUÍ - 8h às 10h30 - Centro/JK/Limeira - Ruas: Benedita Henriques da Costa Ferreira, 
Carlos Macieira, Doutor Elisiario Marcos Batista, Higino Macedo, José Leal, Manoel Henrique da 
Costa, Porfírio Felix de Macedo, Roldão Zacarias de Macedo - 15h30 às 17h30 - Monte Santo/Pedro 
Salustiano - Ruas: Abílio Cezar, Alípio Cavalcante, Antonio Firmino de Araujo, Antonio Firmino de 
Macedo, Cecílio Ferreira, Emilia Leal da Cunha Macedo, Francisco Claudiano, Francisco Pereira 
Gomes, Lazaro José Estrela, Manoel Lourenço de Farias, Maria Anunciada Barbosa, Maria do 
Socorro Macedo, Otílio Pinheiro, Paulo Macedo, Padre Apolônio Gaudêncio, Pedro Hipacio, Presi-
dente Getulio Vargas, Rita Nazaria da Silva, Severino Araujo, Severino Luiz Fernandes, Severino 
Marssal, Severino Ramos da Luz, Tenente Agripino Camarão; SÃO JOÃO DO CARIRI - 9h às 
13h - Alto do Belém/Centro - Ruas: Alcides Pereira Rocha, Alexandrino Cantalice, Alto do Belém, 
Alto dos Namorados, Argemiro Tavares Daniel, João Pereira de Morais, José Semiao dos Santos, 
José Sulpino dos Santos, José Vicente, Lourival Ramos, Vicente Guimarães; SOLEDADE - 8h às 
13h - Fazendas: Santa Cecília, Poço, Gavião, Sítios: 3 Lagoas, Barra, Caiçara, Campo Redondo, 
Cedro, Cedro Ii, Diamante, Impasinado, Lagoa, Lagoa de Lajedo, Lagoinha, Lajedao, Malhadinha, 
Navalho, Pedra Comprida, Pedra Grande, Poço do Juá, Umburana, Umbuzeiro, Urubu, Viração.

TERÇA-FEIRA, 26/06/2012 - ARARUNA - 8h às 11h - Fazenda: Nova, Sítio: Muquem;  BANANEI-
RAS/BORBOREMA - 14h às 17h - Ruas: da Pedra, Dionísio Maia, do Campo, do Rio, Sítio: Maia; 
BARRA DE SANTA ROSA - 8h às 13h - Sítios: Aroeira, Balança, Balanço, Barbosa, Cabaças, Cabeça 
de Vaca, Cachoeira, Cachoeirinha, Cachoeirinha das Cabaças, Cacimba de Baixo, Caiana, Caiana 
Ii, Catingueira, Catolé, Jerimum, Malhada da Catingueira, Malhada Riacho do Sangue, Manchinha, 
Olho D’água do Sabão, Olho D’água do Sabão, Paredão, Paredão, Riacho do Sangue, Sabão, 
Serra da Bola, Serra do Paredão, Serrote das Varas, Umbuzeiro, Xique Xique; ESPERANÇA - 8h 
às 12h - Sítio: Lagoa de Pedra; GADO BRAVO - 9h às 12h - Sítio: Lagoa do Cascavel - 14h às 
16h30 - Ruas: Central, do Campo, do Cruzeiro, João Henrique da Silva, José Mariano Barbosa, 
José Pereira Aguiar, Nova, Severino Felipe Barbosa, Sítio: Gado Bravo; GUARABIRA - 8h às 
12h - Nordeste I - Ruas: Amaro Guedes, Heronides Henrique de Bulhoes, Honorato Araujo Filho, 
Joaquim B Pereira, José Américo de Almeida, José Vieira do Nascimento, Luciano Alves Dantas, 
Professor Luciano Alves; ITATUBA - 8h às 12h - Sítio: Jurema; PICUÍ - 15h às 16h30 - Sítio: Serra 
Quebrada; TAPEROÁ - 8h às 12h - Ruas: Ministro José Américo de Almeida, Padre Ananias de 
Farias, Sítios: Olho D’água, Tapera.

QUARTA-FEIRA, 27/06/2012 - ALAGOA NOVA - 8h às 11h - Sítios: Angelim, Macaíba; AROEI-
RAS/GADO BRAVO - 14h às 16h30 - Sítios: Areias, Pedras Altas; BARRA DE SANTANA - 10h às 
12h -  Sítio: Pedras Pretas; BELEM - 8h às 12h - Centro - Ruas: 19 de Novembro, Antonio D’Ávila 
Lins, Diocleciano Guedes, Gregório Thomas de Aquino, Gregório de S Leite, José Carneiro da 
Costa, Nossa Senhora Conceição, Padre José Tavares, São Sebastião; CASSERENGUE - 8h às 
12h - Ruas: do Valério, Oreste Justino, Raimundo Soares de Câmara, Sítios: 5 Lagoas, Valério, 
Varelo; CACIMBA DE DENTRO - 8h às 11h - Fazenda: Balanço - 14h às 17h - Sítio: Pica Pau; 
PIRPIRITUBA - 6h às 8h - Centro - Ruas: Antonio Batista, Coronel Oliveira Lucena, Celso Cirne, 
Felix Cantalice, Presidente João Pessoa; PICUÍ - 12h às 16h - Cenecista - Avenida: Josefa Maria 
dos Santos, Ruas: Antonio dos Santos Araujo, Doutor Adalberto Cesar Almeida, Francisca Cunha 
Dantas, José Domingos de Oliveira, José Egidio de Lira, Jovelina Alice da Luz, Luzia Emilia de 
Souza, Manoel C de Oliveira, Maria Matilde do Carmo; PEDRA LAVRADA - 14h às 17h30 - Sítio: 
Campinhos; UMBUZEIRO - 8h30 às 11h - Sítios: Curral de Saco, Mumbuca.

QUINTA-FEIRA, 28/06/2012 - BARRA DE SÃO MIGUEL - 9h às 12h - Rua: Luciano Picoito, 
Sítio: Luciano; BELEM - 7h às 9h30 - Fazendas: Boa Esperança, Curtume, Santa Terezinha, São 
Francisco, Sítios: Mata, Nicas, Serraria; CACIMBA DE DENTRO - 7h às 11h - Sítios: Foguinho, Lagoa 
D’água, Timbauba, Trapia, Trapia do Rio; CASSERENGUE - 8h às 11h - Sítio: 5 Lagoas, Gameleira; 
GUARABIRA - 8h às 12h - Mutirão - Ruas: Divina dos Prazeres, Ernani Pedrosa Miranda, Felismina 
Fernandes Silva, João Soares Cunha, José Batista, Lídio Costa Carlos, Pedro Celestino de Souza, 
Pedro Clementino de Souza, Severino Felix da Silva, Virgilio dos Prazeres; PEDRA LAVRADA - 8h 
às 9h30 - Rua: Aldeci Eunice de Macedo, Sítios: Tanquinho; PEDRA LAVRADA - 14h às 16h - Ruas: 
Assis Fernandes, Benedito Felix de Lima, Cordeiro de Souza, Eugenio de Vasconcelos, Francisco 
Chagas Vasconcelos, Francisco F Assis, Genuíno Pereira, Gomes Barreto, Guadalajara, João Cor-
deiro Sobrinho, Joaquim Barros de Vasconcelos, Joaquim Galvincio Macedo, Joaquim Manoel da 
Silva, José Alves de Souto, José Américo de Almeida, José Antonio Souto, José Cordeiro Neto, José 
Lins do Rego, Maria Lírio Lima, Padre Apolônio, Presidente Epitácio Pessoa, Professor Francisco 
Fernandes, Professor Francisco Ferreira, Sinzenando Paulino da Paixão, Sólon Lira de Vasconcelos, 
Vicente Ferreira, Sítio: Canta Galo; PIRPIRITUBA - 13h às 16h - Sítio: Tanques; POCINHOS - 8h30 
às 11h30 - Centro - Ruas: Frederico Ozanan, Irene Iris Santos, Irineu Joffily, João José Apolinário, 
Padre Antonio Galdino, Padre Ibiapina, Presidente Getulio Vargas.

SEXTA-FEIRA, 29/06/2012 - CABACEIRAS - 9h às 11h30 - Sítios: Curral de Baixo,  Curral de 
Cima; CASSERENGUE - 14h às 15h - Avenida: Airton Sena, Ruas: da Lagoa, Durval da Costa Lira, 
Jacira Pontes, José Homero de Araujo, Novo Horizonte, Orlando Cavalcante de Melo; GUARABI-
RA - 14h30 às 16h30 - Sítio: Contento; LOGRADOURO - 14h às 17h - Sítios: Beira Rio, Braga de 
Baixo, Girau I; MULUNGU - 14h às 17h30 - Fazenda: Açudinho, Rua: Nossa Senhora das Neves, 
Sítio: Passagem do Castro; PEDRA LAVRADA - 8h às 12h - Sítios: Canoa de Dentro, Cordeiro; 
SERRA DA RAIZ - 8h às 12h - Fazenda: Alegre, Ruas: Bento José da Costa, Exp. Manoel Costa.

SÁBADO, 30/06/2012 - BANANEIRAS - 13h às 17h - Sítio: Moura; BELEM - 7h às 12h - Centro 
- Fazenda: Camelo, Ruas: 1 de Maio, Flavio Ribeiro Coutinho; CUITÉ - 9h às 10h - Maria Das Gra-
ças - Ruas: 7 de Setembro, Francisco Theodoro da Fonseca, Napoleao Laureano, Pedro Simões, 
Samuel Furtado, Sítios: Chácara da Serra; DUAS ESTRADAS - 14h30 às 16h - Sítio: Areia Branca; 
GUARABIRA - 8h às 12h - Centro/São José - Ruas: Abdon Paiva, Antonio Emiliano Santos, Artur 
Pontes da Silva, Augusto Paulino da Silva, Dorinha Sampaio, Genival Braga da Silva, Hermenegildo 
de Almeida, Hermenegildo Ribeiro Gomes, José Artur Pontes Silva, José Celestino da Silva, Rose-
miro Luiz de Souza, São Jose, São Luis, Severino Victor de Abreu - 8h às 11h - Cordeiro - Ruas: 
Augusto Ferreira, Lodonio de Bulhoes, Luiz Augusto Ferreira, Reginaldo Claudino, Sítio: Lages; 
SERRARIA - 8h às 11h - Sítios: Poço do Gado, Salamandra.

Excepcionalmente, poderá haver cancelamento ou atraso no horário previsto, caso surjam dificul-
dades operacionais, independentemente de qualquer outro aviso. Se os trabalhos forem concluídos 
antes do horário pré-estabelecido, a energia será reestabelecida. Para mais esclarecimentos, ligue 
grátis para a Central de Soluções, pelo número 0800 083 0196, disponível 24 horas, ou acesse o 
site da Energisa: www.energisa.com.br

A ENERGISA comunica aos seus consumidores que suspenderá o fornecimento de energia, 
para execução de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, nos seguintes dias, 
horários e locais da área LESTE:

SEGUNDA-FEIRA, 25/06/2012 - ALHANDRA - 14h às 17h - Assentamento: Andrezza; BAYEUX 
- 8h às 12h - Alto da Boa Vista - Avenida: Tiradentes, Ruas: Engenheiro Edgar Segger, General 
Mourão Filho, Jaime Caetano Al Lima, João de Sousa Vasconcelos, José Joaquim de Melo, Justiniano 
Monteiro, Nildo José Elias Silva; ITABAIANA - 7h às 8h30 - Suburana - Ruas: Almir da Silva, José 
Batista, Minervino Alves de Oliveira, Santa Rita, Severino Francisco de Assis, Severino Francisco 
Regis, Suburbana; JOÃO PESSOA - 8h às 12h - Bessa - Ruas: Antonio Juvino de Lima, Marechal 
Hermes da Fonseca, Maria das Neves Cardoso Sousa, Vicente Ielpe - 8h às 12h - Roger - Avenidas: 
Airton Senna, São Jose, Ruas: Aline Barro da Silva, Cordeiro Sênior, Ivanilde Picorelle de Lima, 
Salvador Albuquerque, Silva Ramos - 14h às 15h30 - Trincheiras - Ruas: Martim Leitão, São Miguel, 
Sebastião de Oliveira Lima - 14h às 17h - José Américo - Ruas: Adélia Soares Peixoto, Arcenio 
Mangueira da Costa, Benicio de Oliveira Lima, João Batista do Nascimento, José Bernardino Nas-
cimento, Justo Bernardino da Silva, Silvino Franco de Oliveira; SANTA RITA - 14h às 17h - Marcos 
Moura - Avenidas: Pedro Tome de Arruda, Ruas: Arco Iris, Coronel Rego Barros, Correio da Manha, 
Governador João Agripino, João Pessoa Neto, Jornal A Critica, Jornal A Manchete, Jornal de Alagoas, 
Jornal O Combate, José Mesquita, José Tenencio de Souza, Luciano Vanderley, Manchete, Padre 
José Mesquita, Pedro Tome de Arruda, Radio Arapuan, Radio Borborema, Tenente José de Sousa, 
Tribuna do Ceara, Vereador Posidônio Queiroga; SÃO JOSÉ dos RAMOS - 9h às 13h - Rua: Irmã 
Fátima, Sítios: Lagoa de Pedra, Pau Apique; SAPÉ - 8h às 12h - Sítios: Carrasco de Inhauá, Inhauá.

TERÇA-FEIRA, 26/06/2012 - ITABAIANA - 8h às 9h30 - Açude das Pedras - Avenida: Paulo 
Afonso, Ruas: Açude das Pedras, da Paz, do Sossego, Duque de Caxias, Ernestina C de Melo, 
Galeno Rabelo, João Batista do Nascimento, José Dias de Oliveira, José P de Lucena, Mal Hermes 
da Fonseca, Manoel Felix de Lima Filho, Odilon Otavio; JACARAÚ - 11h às 14h - Ruas: Luiz Gomes, 
Vidal de Negreiros, Sítios: Luis Gomes, Pau Darco de Baixo; JOÃO PESSOA - 8h às 11h30 - Bairro 
das Indústrias/Munbaba - Sítios: Coqueirinho, Os Azevedos, Planície de Saron, Terra do Sol, Ruas: 
Frei Damião, São Jose, Santa Maria - 8h às 12h - Grotão/Funcionários - Ruas: Aracaju, Fortaleza, 
Laudina da Cunha Santos, Maceió, Manaus, Recife, Teresina - 14h às 17h - Geisel - Ruas: Abelar-
do Targino da Fonseca, Edvaldo Ferreira Ouro, Estudante Geraldo Macário Santana de Oliveira, 
Estudante Valéria Cavalcanti de Lima, Fernando Jorge Barros Oliveira, Helio Rodrigues Ferreira, 
José Orlando Souto, Olívio Morais Magalhães, Professora Ana Amélia Silva Pontes, Rubens Coelho 
Pereira Filho, Severina Maria Vasconcelos de Carvalho - 14h às 17h - Geisel - Ruas: Abelardo Targino 
da Fonseca, Antonio Pereira Alves, Claudio Lemos, João Barbosa Lucena, João de Souza Filho, 
Rita Carneiro Diniz, Residenciais: Antonio de Paiva, Rita Carneiro Diniz - 14h às 17h - Geisel/Cuiá 
- Avenida: Nossa Senhora do Desterro, Ruas: Antonio Sávio Cavalcanti de Lima, Francisco Anysio 
de Paiva Cavalcante, Francisco Prado Ximenes, José Leite da Silva, Malaquias Timotheo de Souza, 
Marieta Arruda Monteiro, Mathias Sinfronio de Oliveira, Rita Carneiro Diniz, Rubens Coelho Pereira 
Filho; RIO TINTO - 8h às 9h - Sítio: Pacare - 14h às 15h - Sítio: Oiteiro; SANTA RITA - 13h às 17h 
- Jardim Europa/Tibiri - Avenida: Ind Arnaldo Maroja, Ruas: Desembargador Aurélio Albuquerque, 
Duque de Caxias, Embaixador Milton Cabral, Gabriel Carvalho Costa, Ind Arnobio Maroja, João 
José de Aguiar, Padre José Coutinho, Sindicalista Gabriel Cavalcante Costa.

QUARTA-FEIRA, 27/06/2012 - JACARAÚ - 8h às 9h - Ruas: João Batista Carvalho, João Luis 
F Pessoa, José Ira Dias Costa, José Pedro da Cruz, Manoel Guilherme da Silva, Maria Fernandes 
Viana, Presidente João Pessoa, Vereador Luiz Pedro da Silva; JOÃO PESSOA - 8h às 12h - Alto 
do Mateus - Ruas: Coronel Joca Velho, Cizenando Tavares, Doutor José Edson Hipólito Ribeiro, 
Estudante Daniel Lima Barro, Francisco de Assis Tome, Grazyelle Feitosa Barbosa, José Nascimento 
da Silva, Maria Pereira da Silva, Tenente Francisco Bispo Sales - 8h às 11h - Comunidade: Jacarapé 
- 14h às 17h - Cabo Branco/Tambaú - Avenida: Monsenhor Odilon Coutinho, Rua: Francisco Carneiro 
de Araujo - 14h às 16h - Oitizeiro/Jardim Planalto - Avenida: Cruz das Armas, Ruas: Aspirante José 
Evandro Vasconcelos, Comp Rosil Cavalcanti, Egidio de Oliveira Lima, Engenheiro Ávidos, Josemar 
Leite Araujo, Nelson Carreira, Professor João Freire da Nóbrega, Sebastião Fernandes, Silvia Bezerra 
Guedes, Valencio Lins de Mendonça; MAMANGUAPE - 14h às 15h11 - Sítio: Mendonça; PEDRAS 
de FOGO - 8h às 11h - Sítio: Una de São José II; RIO TINTO - 9h às 12h - Rua: do Matadouro, 
Sítios: Passagem da Cobra, Patrício; SANTA RITA - 14h30 às 16h - Alto das Populares - Ruas: 22 
de Maio, Acre, Bahia, do Colégio, Horacio Carneiro, Manoel Veloso Borges, Paraíba, Presidente 
Castelo Branco, Rio de Janeiro, Santa Rita, Tenente Francisco Pedro.

QUINTA-FEIRA, 28/06/2012 - CABEDELO - 14h às 15h30 - Ruas: Deywiane Vicente Cabral, 
Doutor Jair Cunha Cavalcanti, Milton Macedo da Cruz, Por do Sol; JOÃO PESSOA - 8h às 12h - 
Funcionários - Ruas: Agente Fiscal Antonio Ladislau Silva, Antonio Correia da Costa, Estudante 
Fabio José de Souza Santos, Estudante Maria Izanilda Machado de Araujo, Noêmia de Oliveira 
Costa, Professora Maria Helena Silva Rocha, Severino Bento de Morais, Universitário Edvaldo 
Silveira Andrade - 8h às 11h - Funcionários/Oitizeiro/Cruz das Armas - Avenidas: Ana Nery, Cruz 
das Armas, Mercado Publico Oitizeiro, Ruas: Professor Ernesto da Silveira, São Benedito, Tira-
dentes - 14h às 16h - Valentina - Ruas: Deputado Plínio Lemos, Doutor Mario Coutinho Sobrinho, 
Mariângela Lucena Peixoto, Universitário Paulo Rodrigues de Souza - 14h às 17h - Cuia/Geisel/
Grotão - Ruas: Adalgisa Carneiro Cavalcanti, Cícero Soares da Silva, Ernani Pinto de Carvalho, 
Eurídice de Carvalho Ferreira, Maria Rosa Padilha, Rosilda Gomes Fragoso Albuquerque - 14h às 
17h - Água Fria/Cuia/José Américo - Ruas: Carlos Antonio Galiza Andrade, Dilson Pessoa, Edgar 
Cavalcante Pedrosa, Edite Dutra Pessoa, Raimundo Cordeiro Morais, Raimundo Nonato Paulino, 
Sebastião Tenório, Severino Carneiro dos Santos, Vicente de Paula Costa - 14h às 17h - Valentina 
- Ruas: Celita Lira Portela, Rômulo Camboim Câmara, Wilson Camboim Câmara - 15h30 às 17h 
- Cuia/Geisel/Valentina - Ruas: Adalgisa Carneiro Cavalcanti, Edgar Cavalcante Pedrosa, Erandir 
Belo Peixoto, Irandir Belo Peixoto, Marly Felix do Nascimento, Maximino Ferreira Oliveira, Orlando 
Carlos Xavier, Universitário Marconi Rodrigues Freire, Vicente de Paula Costa; MARI - 8h às 9h - 
Maria do Amor/São Sebastião - Avenida: Rio Branco, Ruas: Albertino João da Silva, Anízio Martins 
de Lima, Fernandes Cunha Lima, Francisco Braz Moraes, Francisco Cunha Lima, Joaquim de Freitas 
Filho, José Firmino da Silva, José Goncalves Nunes, José Irineu da Silva, José Leão de Oliveira, 
Presidente Getulio Vargas, Rio Branco, Severino Antero de Santana, Severino Avelino de Paiva; 
SÃO MIGUEL do TAIPÚ - 8h às 12h - Sítios: dos Moços, Taipú; SAPÉ - 8h às 12h - Assentamento: 
Nova Vivencia, Sítio: Bonito - 14h às 17h - Fazenda: Una, Sítio: São Joao.

SEXTA-FEIRA, 29/06/2012 - JOÃO PESSOA - 9h às 13h - Mangabeira/Cidade Verde - Ruas: 
das Cortiças, Emanuel Mercês Rodrigues, Jorge Lucena de Moura - 15h às 17h - Valentina/Boa 
Esperança - Avenidas: Belo Horizonte, Brasília, Florianópolis, Fortaleza, Goiana, Ruas: Cromacio 
de Souza Arnaud, Cuiabá, Florianópolis, Goiânia, Natal, Radialista Newton Junior, Sebastiana 
Santina de Araujo Ferreira; MATARACA - 14h30 às 17h - Barra: de Camaratuba, Rua: Maçaranduba; 
PEDRAS de FOGO - 9h às 13h - Sítio: Bela Rosa; PEDRO RÉGIS - 8h às 12h - Sítios: Carnaúbas, 
Carnaúbas V; SANTA RITA - 8h às 14h - Fazenda: Capitão.

SÁBADO, 30/06/2012 - ITABAIANA - 9h às 13h - Riacho de Mogeiro; JOÃO PESSOA - 6h às 10h 
- Tambaú - Ruas: Helena Meira Lima, Monteiro Lobato - 13h30 às 17h - Bairro dos Ipês - Avenida: 
Tancredo Neves; PEDRO RÉGIS - 9h às 13h - Sítio: Carnaúbas; SALGADO de SÃO FÉLIX - 14h30 
às 16h30 - Sítios: Areal, Areal Salgado, Areial.

Excepcionalmente, poderá haver cancelamento ou atraso no horário previsto, caso surjam dificul-
dades operacionais, independentemente de qualquer outro aviso. Se os trabalhos forem concluídos 
antes do horário pré-estabelecido, a energia será reestabelecida. Para mais esclarecimentos, ligue 
grátis para a Central de Soluções, pelo número 0800 083 0196, disponível 24 horas, ou acesse o 
site da Energisa: www.energisa.com.br

A ENERGISA comunica aos seus consumidores que suspenderá o fornecimento de energia, 
para execução de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, nos seguintes dias, 
horários e locais da área OESTE:

SEGUNDA-FEIRA, 25/06/2012 - BREJO DAS FREIRAS - 8h30 às 13h - Sítio: Pilões; CON-
CEIÇÃO - 8h às 11h - Nossa Senhora de Fátima - Avenida: Martinho Furtado de Lacerda, Ruas: 
Benonia Leite, João Gomes de Lima, José de Araujo Lima, José Ferreira Leite, Manoel Valdevino 
da Silva, Nossa Senhora de Fátima, Sítio: Nossa Senhora de Fátima; MANAÍRA - 9h às 12h - Sítio: 
Laje de Onça; PATOS - 8h às 13h - Vitória/São Sebastião - Ruas: Antonio Leite, Euclides Franco, 
Fátima de Lourdes, Felix Araujo, Raimundo Nunes da Silva - 8h30 às 12h - Fazenda: Itatiunga, Sítio: 
Campo Comprido - 13h30 às 17h - Conjunto Noel Trajano - Avenida: Portugal, Ruas: Afonso Kehrle, 
Antonio Emiliano, Antonio Moreno, dos Pegas, José Clementino da Silva, Pedro Celestino, Severino 
Inácio; POMBAL - 8h30 às 13h - Matadouro/Pereiros - Ruas: Antonio Vieira Filho, do Matadouro, 
Elidio Joaquim de Sousa, Filemon Estevão Souza, Georgina Castro, Herculano José Sousa, Jairo 
Vieira Feitosa, Miguel Brilhante; SÃO BENTO - 8h às 13h - Fazenda: Areial, Rua: São Bento, Sítios: 
Barra, Barra de Cima, Cajazeiras do Tito, Corredouro, Curralinho, Curralinho de Baixo, Curralinho I, 
Pedra Branca, Riacho dos Patos, Riacho Fundo, Sanharaus, Talismã; SOUSA - 9h às 12h - Fazenda: 
Mãe D’água, Rua: Presidente Getulio Vargas, Sítios: Conceição, Conceição de Baixo, Mãe D’água.

TERÇA-FEIRA, 26/06/2012 - CAJAZEIRAS - 6h às 7h - Capoeira - Ruas: Ademar Rolim, Alberto 
Santos Dumont, Anísio Rolim, Dom Mouzinho, Doutor Vicente Leite, Fausto Rolim, João Bezerra 
Souza, João Cassimiro de Lira, Monsenhor Sabino Coelho, Otílio Guimarães; CONCEIÇÃO - 9h30 
às 12h - Centro/São José - Ruas: Amâncio Nuto, Coronel José Peixoto de Alencar, Doutor Franca 
Leite, Joaquim Sinésio, Padre Manoel Otaviano Ramalho, Presidente João Pessoa, Quintino Bo-
caiúva, São Jorge, São Jose, São Pedro, Teodomiro Ramalho Rangel; JURU - 8h às 11h - Sítio: 
Barra dos Barbosa; UIRAÚNA - 8h às 12h - Fazenda: Cabaças, Sítios: Arapuã, Baleia, Cabaços, 
Caiçara I, Capivara, Carnaubinha I, Carnaubinha II, Carnaubinha III, Casa Velha, Casas Velhas, 
Estrema, Maracujá IV, Morada, Nambi, Pereiro, Pereiros, Rio do Peixe, Siriema, Tamandaré, Torrões; 
MALTA - 8h30 às 11h30 - Centro - Ruas: Adão Bento Lucena, Ageu de Castro, Coronel Antonio 
Ferreira, da Caixa D’água, Felix Rodrigues de Lima, Felix Rodrigues dos Santos, Izidro Alves de 
Lima, Monsenhor Valeriano Pereira, Monsenhor Walfredo Leal, Vereador Sebastião Evaristo; PATOS 
- 8h às 13h - Vitória - Ruas: Antonio Felix, Aurino Pereira, Euclides Franco, Fátima de Lourdes, Felix 
Araujo, Manoel Mendes Morais, Maria de Lourdes Brito, Pedro Benedito, Pedro Moura, Professora 
Maria Vieira Nóbrega, Quirino Pereira, Raimundo Nunes da Silva, Sebastião Monteiro, Sebastião 
Queiroz; PAULISTA - 8h30 às 13h - Sítios: Jurema, Riacho da Catingueira, Riacho da Onça, Riacho 
Fundo; SOUSA - 8h30 às 12h - Fazendas: Conceição, Escadinha, Sítios: Conceição, Mãe D’água, 
Matumbo; SÃO BENTO - 8h às 11h - Ruas: Jailson Resende Ramalho, Manoel Ferreira da Costa, 
Maria Lourdes Conceição, Maria Madalena da Conceicao, Sítios: Alto do Cipó, São Gonçalo, Várzea 
do Poço, Xique Xique; SÃO JOSÉ de PIRANHAS - 9h30 às 12h30 - Sítios: Branquinha, Riachão, 
Tamanduá, Tamburi; SOUSA - 9h30 às 13h - Sítios: Campina, Campina Nova, Campinas, Lagoinha 
dos Queiroga, Logradouro V, Malhada da Onça, Santo Antonio, Várzea.

QUARTA-FEIRA, 27/06/2012 - PATOS - 8h às 11h - Trecho da BR-230 Que Passa Pelo Jardim 
Europa; UIRAÚNA - 9h às 13h - Fazendas: Agreste, Figueiredo, Olho D’água, Santa Umbelina, 
Ruas: Francisco Paulino de Sousa, Maria de Araujo Leite, Mato Grosso, Santa Umbelina, Sítios: 
Agreste, Arrojado, Berlim, Boa Nova, Bujary, Canadá, Capoeira, Cruz, Espírito Santo, Exu, Gadelha, 
Graciosa, Guerrilha, João Ferreira, Lages, Lagoa Escondida, Lagoa Redonda, Lajes, Leite, Macacos, 
Madeiro, Maniçoba, Massarico, Matias, Mato Grosso, Matuto, Moça Branca, Moreira, Olho D’água, 
Olho D’água Seco, Quixaba, Quixaba de Baixo, Quixaba de Cima, Recreio, Retiro, Riacho do Exu, 
Saco da Barra, Saco da Barra, Saco do Mamoeiro, Santa Umbelina, São João da Serra, Serra de 
Arara, Tigre, Varrelo, Varzante, Várzea, Vazante, Vazante II, Viração, Zé Felipe.

QUINTA-FEIRA, 28/06/2012 - ACAMPAMENTO SÃO GONÇALO - 8h às 11h - Núcleo I e II; 
COREMAS - 8h às 12h - Sítios: Coatiba, Pau Ferrado; CATOLÉ DO ROCHA - 8h às 12h - Ruas: 
Pedro de Freitas, Sítios: 3 Marcos, Bodes, Bodes II, Carrasco, dos Bodes, Estiva, Exu, Exu II, Lagoa 
de Pedra, Malhada da Areia, Malhadinha, Quintal, Várzea do Tapuia, Xavier, Xavier V; MANAÍRA 
- 8h às 12h - Ruas: Benedito Amoroso, Eleno Dino de Sousa, Joaquim Umbuzeiro, Manoel Alves 
de Siqueira, Socorro de Lero, Vereador Francisco Dino de Sousa, Sítios: Areias, Baixio, Boa Vista, 
Caboré, Cachoeira, Gangua, Lagoa do Serrote, Lira, Pelo Sinal, Poto, Riacho Fundo, Samambaia, 
São Joaquim, São Joaquim II; PATOS - 8h às 11h - Sítio: Trapiazinho; PEDRA BRANCA - 8h às 
13h - Sítio: Catolé; SANTA CRUZ - 8h às 13h - Fazenda: Várzea da Cruz, Sítios: Catolé, Diamantina, 
Forquilha, Maia Fresca, Mata Escura, Mata Fresca, São Romão, Teus, Várzea Alegre, Várzea da 
Carnaúba, Ventura II; SOUSA - 8h às 12h - Sítios: Lamarão, Mata Fresca, Musambe; UMARI - 8h 
às 12h - Sítios: Umari, Umari de Baixo.

SEXTA-FEIRA, 29/06/2012 - APARECIDA - 13h às 17h - Fazendas: Boi Morto, Nova, Riacho do 
Barro, Tapera, Sítios: Baixo dos Alipios, Boi Morto, Caraíbas, Martinha, Riacho do Barro, Tapera, 
Timbauba, Triunfo; BONITO DE SANTA FÉ - 8h às 11h - Fazenda: Bonito Velho, Sítios: Alegre, 
Arame, Bonito Velho, Mata Fresca, Paraguai, Pau Darco; CATOLÉ DO ROCHA - 8h às 13h - Rua: 
Água Branca, Sítios: Água Branca, Baixio, Barro, Barro Furado, Baxio, Beijinho, Brejinho, Brejinho 
V, Cantinho, Carnaubinha, Estrela, Grossos I, Grossos II, Pedra do Sino, Pilar, Rajada, Rajada 
II, Rupia, Trapia, Várzea Grande, Várzea Nova, Vertentes II; CACIMBA DE AREIA - 8h às 13h 
- Sítios: Emas, Mabanga; CURRAL VELHOR - 8h às 11h - Centro - Ruas: Deputado Bauduino 
de Carvalho, Ditinha Gomes, Francisco Laurentino Diniz, Francisco Nicacio de Oliveira, Irineu 
Lacerda, José Pedro Cavalcante, Julio Diniz, Manoel Batista Sobrinho, Manoel Jacome de Moura, 
Manoel Valdevino da Silva, Ormicino Mangueira, São Jose, Sebastião Alvino Cordeiro, Sebastião 
Arantes Cordeiro, Tenente Irineu Lacerda, Vereador José Domingos Pereira, Sítio: São José de 
Belém; POMBAL - 6h às 8h - Jardim Rogério/Petrópolis - Ruas: Afro Bandeira, Antonio Fernandes 
de Almeida, Candido Assis Queiroga, Coronel Candido de Assis, Coronel João Carneiro, Francisco 
de Almeida, Francisco Ismael Lacerda, Geraldo Roberto, José Avelino Queiroga, Odilon José Assis, 
Odilon Lopes, Padre Amâncio Leite, Professora Claudete Bandeira de Sousa, Saturnino Rodrigues 
dos Santos, Severino Rosas de Assis - 11h30 às 13h30 - Petrópolis - Ruas: Candido Assis Queiroga, 
Davi Almeida de Melo, Isaura Juvino da Silva, João Pereira de Mendonça, José Guilhermino de 
Santana, José Moura de Queiroga, Miguel Alves da Silva, Severino Rosas de Assis, Tabelião José 
Vieira Queiroga, Vicente Alves da Silva, Sítios: Sussurana; QUIXABA - 8h às 13h - Rua: Francisco 
Paulino de Sousa, Sítios: Boa Nova, Gadelha, Lajes, Madeiro, Moreira, Saco da Barra, Saco do 
Mamoeiro, Zé Felipe; SÃO JOSÉ de PRINCESA - 9h30 às 11h30 - Ruas: Abel Ferreira, Boa Vista, 
Boa Vista II, Capitão Mamedes, Capitão Manoel Lopes, do Campo, do Comércio, do Grupo, José 
Ferreira da Luz, José Siqueira Lopes, Manoel Jorge, Manoel Lopes, Prefeito Luis de Matuto, São 
Jose, Sítios: Boa Vista, Formiga.

SÁBADO, 30/06/2012 - PATOS - 8h às 13h - Monte Castelo/Jatobá - Ruas: Antonio Barreto, 
Antonio Torres Morais, Dinamerico Palmeira, Donato Locio, Doutor Edval Porfírio, Elpidio Portela, 
Francisco de Paula Rocha, Francisco Paulo Licariao, João Cezar, José Satiro Quinho, Luzia Fer-
reira Leitão, Manoel Cabral, Padre Licariao, Pedro David, Renan Ayres de Brito, Santina Ferreira 
de Lucena, Sebastião Monteiro.

Excepcionalmente, poderá haver cancelamento ou atraso no horário previsto, caso surjam dificul-
dades operacionais, independentemente de qualquer outro aviso. Se os trabalhos forem concluídos 
antes do horário pré-estabelecido, a energia será reestabelecida. Para mais esclarecimentos, ligue 
grátis para a Central de Soluções, pelo número 0800 083 0196, disponível 24 horas, ou acesse o 
site da Energisa: www.energisa.com.br

JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE

QUARTA VARA FEDERAL
EDITAL DE CITAÇÃO n.EDI.0004.000004-8/2012
(PRAZO DE 20 DIAS)
Processo n. 0001033-98.2011.4.05.8201
Natureza: AÇÃO MONITÓRIA (classe 28)
Autor(a)(es): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Ré(u)(s): DINALDO DO NASCIMENTO BEZERRA (DYFAGAS), DINALDO DO NASCIMENTO 

BEZERRA
O DOUTOR ROGÉRIO ROBERTO GONÇALVES DE ABREU, Juiz Federal da 4ª Vara da Seção 

Judiciária da Paraíba, em virtude da lei, etc.
Faz saber aos que o presente edital virem, notícia dele tiverem ou interessar possa, que, perante 

este Juízo Federal, se processam os autos n. 0001033-98.2011.4.05.8201, AÇÃO MONITÓRIA 
promovida pela autora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF em face do réu DINALDO DO 
NASCIMENTO BEZERRA (DYFAGAS - CNPJ n. 02.146.418/0001-37) e DINALDO DO NASCI-
MENTO BEZERRA (CPF n. 028.682.354-33), e por se encontrar(em) o(s) réu(s) em lugar incerto 
e não sabido, conforme consta dos autos, é expedido o presente edital, sendo o mesmo afixado na 
sede deste juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e duas vezes no jornal local 
de grande circulação, mediante o qual fica(m) citado(s) os réus DINALDO DO NASCIMENTO 
BEZERRA (DYFAGAS) e DINALDO NASCIMENTO BEZERRA, para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, opor embargos, ou, no mesmo prazo, pagar(em), nos termos do art. 1.102-B DO CPC, 
a quantia abaixo discriminada:

Valor principal (débito) Honorários advocatícios Custas processuais Total
R$ 122.271,56  R$ 12.227,15  R$ 611,36  

R$ 135.110,07
Fica(m) o(s) réu(s) ciente(s) de que ficará(ão) isento(s) de custas e honorários advocatícios 

no caso de pagamento imediato, e de que não havendo pagamento, nem oposição de embargos, 
constituir-se-á, de pleno direito, o documento comprobatório do débito, em título executivo judicial, 
prosseguindo-se a ação, na forma prevista para o processo de execução de título judicial, nos 
termos do art. 1102-C do CPC. 

Dado e passado nesta cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, em 24/05/2012. Eu, 
ANTONIO BARBOSA DE LIMA NETO, Técnico Judiciário, o digitei. Eu, LÍVIO AUGUSTO MONTAL-
VÃO COSTA CARVALHO, Diretor de Secretaria da 4ª Vara, em exercício, o conferi e subscrevo, 
de ordem do MM. Juiz Federal.

LÍVIO AUGUSTO MONTALVÃO COSTA CARVALHO 
Diretor de Secretaria da 4ª VF/SJPB, em exercício

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.: CENTRAIS ELETRICAS DA PARAIBA 
S/A E
CPF/CNPJ: 010366780/0001-41
Titulo: DUP VEN MER IND  R$350,00
Cedente: RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030820
Responsavel.: IRONALDO MARCULINO GUIMARAES
CPF/CNPJ: 451455984-91
Titulo: CHEQUER$710,00
Cedente: NOVO MILENIUM COMERCIO DE COM-
BUSTIV
Apresentante: NOVO MILENIUM COMERCIO DE 
COMBUSTIV
Protocolo: 2012 - 029366
Responsavel.: MARIA DO O PEREIRA
CPF/CNPJ: 342996104-15

Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.125,00
Cedente: REPARMIL C D E COM HIDR LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 029920
Responsavel.: MILLENNIUM EMP SERV LTDA
CPF/CNPJ: 013677824/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.378,00
Cedente: WOLTA COMERCIO E SERVICOS EM 
CONCRE
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030380

Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a ac         eitar 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,  21/06/2012
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.: ANDRE LINS DE SOUZA
CPF/CNPJ: 055790174-05
Titulo: DUP PRES SER IN  R$110,00
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA VERDE
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15. 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031225
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 006148344/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$551,00
Cedente: DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS L
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030509
Responsavel.: ESFERA MONTAGENS INDUSTRIAIS 
LTDA
CPF/CNPJ: 000563299/0001-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$363,60
Cedente: IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031119
Responsavel.: EXTREMA EXTRACAO DE MINERIOS 
LTDA M
CPF/CNPJ: 010739407/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$315,00
Cedente: CR COMERCIO DE MOLAS LTDA ME
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031053
Responsavel.: ELIEZER FERREIRA DE LIMA - ME
CPF/CNPJ: 465235887-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.677,60
Cedente: MONTE ALEGRE TEXTIL S/A - MATESA TE
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030922
Responsavel.: EMERSON FLAVIO MELO DO NAS-
CIMENTO L
CPF/CNPJ: 005372547/0001-31
Titulo: DUP VEN MER IND  R$570,00
Cedente: BANCO VIPAL S A
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031141
Responsavel.: FABIO RICARDO ALVES DE MIRANDA
CPF/CNPJ: 007410147/0001-07
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$718,10
Cedente: DICOPLAST DISTRIBUIDORA DE PLASTICO
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030763
Responsavel.: FREIRE J. LTDA
CPF/CNPJ: 000215439/0001-31
Titulo: DUP VEN MER IND  R$543,09
Cedente: BACKER DESIGN INDUSTRIA COMERCIO EX
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030841
Responsavel.: GRIFFE MATERIAL OTICO LTDA.
CPF/CNPJ: 012913026/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$530,00
Cedente: BANCO SAFRA S/A
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030957
Responsavel.: INCOPLASPEL IND E COM EMB DE 
PLAST
CPF/CNPJ: 012729513/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$475,27
Cedente: STANCANELLI TRANSPORTES E LOGISTICA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031312
Responsavel.: INCOPLASPEL IND E COM EMB DE 
PLAST
CPF/CNPJ: 012729513/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 70,00
Cedente: STANCANELLI TRANSPORTES E LOGISTICA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031320
Responsavel.: JOSE ERINALDO DA COSTA VENTURA
CPF/CNPJ: 040932154-05
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$475,00
Cedente: QUARENTA PRODUTORA E EDITORA 
LTDA M
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030733
Responsavel.: MANUELLY TOSCANO AVELINO DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ: 011444154/0001-99

Titulo: DUP VEN MER IND  R$137,43
Cedente: LUIS ALBERTO BARBIERI BARIRI - ME
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030783
Responsavel.: MIX POINT CAFE E CONVENIENCIAS 
LTDA
CPF/CNPJ: 011092102/0001-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.769,72
Cedente: EL PESCADOR LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031193
Responsavel.: MIX POINT CAFE E CONVENIENCIAS 
LTDA
CPF/CNPJ: 011092102/0001-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$236,00
Cedente: EL PESCADOR LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031100
Responsavel.: MANUELLY TOSCANO AVELINO DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ: 011444154/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$172,96
Cedente: LUIS ALBERTO BARBIERI BARIRI - ME
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031082
Responsavel.: MANUELLY TOSCANO AVELINO DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ: 011444154/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 85,17
Cedente: LUIS ALBERTO BARBIERI BARIRI - ME
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031071
Responsavel.: NADJA MARIA DE F RAMOS
CPF/CNPJ: 789365434-15
Titulo: DUP PRES SER IN  R$200,00
Cedente: CONDOMINIO DO EDIFICIO AEROVILLE
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15. 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030087
Responsavel.: PEDRO FERNANDES NETO
CPF/CNPJ: 006214600/0001-39
Titulo: DUP VEN MER IND  R$269,95
Cedente: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE REFRIGE
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031107
Responsavel.: P R CONFECCOES
CPF/CNPJ: 003046937/0001-96
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 70,97
Cedente: TERMACO TERMINAIS MARITIMOS DE CONT
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 029952
Responsavel.: RGA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 008618955/0001-19
Titulo: DUP VEN MER IND  R$549,17
Cedente: DF - RENOVADORA DE PNEUS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030843
Responsavel.: RODRIGO ANTONIO LIMA DE OLI-
VEIRA FI
CPF/CNPJ: 885164074-20
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$ 73,00
Cedente: FOUR TIME DO BRASIL LTDA
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030723
Responsavel.: REX CONST  LTDA
CPF/CNPJ: 012692086/0001-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$230,00
Cedente: RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030806
Responsavel.: RICARDO CESAR BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ: 013424077/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$475,01
Cedente: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE REFRIGE
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031138
Responsavel.: ROSALVO FIGUEIREDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 013891389/0001-54
Titulo: DUP VEN MER IND  R$574,84
Cedente: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE REFRIGE
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030845

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,  21/06/2012
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

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

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Executiva Municipal do Partido da República - PR no município de João Pessoa 
- PB, no uso de suas atribuições, e de acordo com o Parágrafo único do artigo 8º do Estatuto do 
Partido e nos termos da Legislação em vigor, visando às eleições do dia 07 de outubro de 2012. 
CONVOCA os senhores convencionais, devidamente habilitados, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL 
do Partido da República - PR, a realizar-se no próximo dia 30 de junho de 2012, das 14:00 horas às 
17:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de João Pessoa, Rua das Trincheiras, 43 - Centro, 
João Pessoa - PB, para a deliberação da seguinte ordem do dia:

1 - Deliberar e homologar as candidaturas aos cargos de: Prefeito, Vice- Prefeito e Vereador;
2 - Decidir sobre as Coligações Partidárias, no âmbito das eleições majoritárias e proporcionais 

e bem assim, a denominação que a mesma receberá, nos termos da Legislação em vigor;
3 - Decidir sobre o número de candidatos ás eleições proporcionais, outros assuntos referentes 

ao pleito e de interesse do Partido.
João Pessoa (PB), 19 de junho de 2012.

Valdir José Dowsley 
Presidente Municipal/PR

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 acionis-
tas, 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 > QUINTA-FEIRA, 21 de junho de 2012Publicidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
ATA DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 006/2011.
Às quinze horas do dia 20 (vinte) do mês de junho de 2012 (20.06.2012) na Sala da Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas, localizada à Rua Inácio 
Lira, 377, centro nesta cidade, a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal de 
São Jose de Piranhas, nomeada pela Portaria nº 183/2012, de 02 de janeiro de 2012, integrada pelos 
Servidores JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO, CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA e MARCIO OLIVEIRA 
DA SILVA, Presidente e membros, respectivamente, designados para proceder o julgamento da 
habilitação da Tomada de Preços nº 006/2012, que tem como objeto a Contratação de Empresa para 
Execução de Obras de Engenharia para PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR EM CRISTALINO, 
em diversos sítios da zona rural deste município de São Jose de Piranhas -PB, que após análise 
da documentação de habilitação, Com assessoramento da área técnica, contábil e jurídica, conclui 
pelo seguinte, as empresas INABILITADAS são, conforme descrição a seguir: ALB ENGENHARIA 
E SERVIÇOS LIMITADA - EPP., AMPLA CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA, 
BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA 
LTDA -ME, CONCRETEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; CONSTRUTORA COMATH LTDA; 
CONSTRUTORA ELO LTDA; CONSTRUTORA FERREIRA LTDA; CONSTRUTORA PRINCESA DO 
VALE LTDA; COVALE CONSTRUÇÕES DO VALE LTDA,  DIÂMETRO CONSTRUTORA LTDA; 
EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, GARIBALDE CONSTRUÇÕES E EMPREEN-
DIMENTOS LTDA. GERCAL CONSTRUÇÕES , PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. EPP; HIDROS 
PERFURAÇÕES LTDA; JJR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA; LORENA & ADRIÀ 
CONSTRUÇÕES COMERCIO E LOCAÇÕESD LTDA. ME; J. S. CONSTRUEÇÕES COMERCIO 
E SERVIÇOS LTDA; MMPORT MONTAGENS INDUSTRIALS LTDA; PRISMA CONSTRUÇÕES 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; SANTANA CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; 
SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; 
SEPOL CONSTRUÇÕESE SERVIÇOS LTDA; SERVCON CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVI-
ÇOS LTDA e TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. As empresas HABILITADAS são, conforme 
a seguir: PRUMOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e VIGA ENGENHARIA LTDA. Dar-se-á o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis aos interessados, nos termos do Art. 109, inciso I “a” da lei 8666/93, 
para apresentação de recurso administrativo, caso não haja recursos fica marcado para o dia 28 de 
junho de 2012, ás 15h00min., a abertura do envelope nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS. Nada mais 
havendo a tratar, a presidente Sr. JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO, declarou encerrada a reunião, 
determinando logo em seguida, que a presente ata fosse lida pelo membro Srª. CLEIDE OLIVEIRA 
DA SILVA, que a relatou, a todos os presentes. Depois de concluída a leitura e sem que houvesse 
interposição de recursos ou qualquer manifestação em contrário, foi definitivamente encerrada a 
presente ata, contendo as assinaturas de todos os membros da Comissão de Licitação e licitante 
presente. São Jose de Piranhas, PB, 20 de junho de 2012. Publique-se.

Jose Idomar de Sousa Bento
Presidente da CPL

Cleide Oliveira da Silva                                                                                        Marcio Oliveira 
da Silva

        Membro                                                                                                        Membro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 

Familiar Rural para atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. FUN-
DAMENTO LEGAL: Chamamento Público nº 00001/2012. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2012 
- RECURSOS PRÓPRIO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB/FNDE/PNAE - ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA - EXECUTIVO - 07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12.361.0008.2023/12.361.0008
.2028/12.365.0008.2030 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2012. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Guarabira e: CT Nº149 /2012 - 31/12/2012 - ROSA MARIA LUCAS DA SILVA - Valor: 
R$ 3.075,00; CT Nº145/2012 - 31/12/2012 - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CORCINO 
-                                                                                            Valor: R$ 9.000,00; CT Nº133/2012 - 
31/12/2012 ANTONIO DOS SANTOS SOUZA - Valor: R$ 9.000,00; CT Nº 140/2012 - 31/12/2012 
JOSÉ DE ARIMATEIA GUEDES SOARES - Valor: R$ 7.950,00; CT Nº148/2012 - 31/12/2012 
RICARDO FELIX DA SILVA - Valor: R$ 9.000,00; CT Nº135/2012 - 31/12/2012 ERINALDO XAVIER 
BARBOSA - Valor: R$ 8.775,00; CT Nº136/2012 - 31/12/2012 FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS - 
Valor: R$ 3.750,00;                                                                             CT Nº 137/2012 - 31/12/2012 
IVALDO LIMA SOARES - Valor: R$ 8.850,00; CT Nº134/2012 - 31/12/2012 ANTONIO FELIX DA SILVA 
- Valor: R$ 9.000,00; CT Nº142/2012 - 31/12/2012 JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA - Valor: 
R$ 7.050,00; CT Nº138/2012 - 31/12/2012 JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS - Valor: R$ 4.875,00; 
CT Nº139/2012 - 31/12/2012 JOÃO RUFINO CORCINO - Valor: R$ 8.700,00; CT Nº141/2012 - 
31/12/2012 JOSÉ MANOEL SANTANA - Valor: R$ 5.212,50; CT Nº143/2012 - 31/12/2012 JOSEFA 
FELIX SOUZA - Valor: R$ 9.000,00; CT Nº144/2012 - 31/12/2012 LUCIENE TOMÉ DA SILVA - Va-
lor: R$ 6.600,00; CT Nº 146/2012 - 31/12/2012 MARINETE GUEDES DOS SANTOS - Valor: R$ 
8.175,00; CT Nº 147/2012 - 31/12/2012 MARTINHO FRANCISCO VICENTE - Valor: R$ 5.212,50.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

RESULTADO FASE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2012
OBJETO: executar serviços de construção da segunda Etapa do Esgotamento Sanitário deste 

município, conforme convênio TC/PAC 0345/11, firmado entre a Funasa e Prefeitura Municipal. PRO-
POSTA CLASSIFICADA: CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Valor: R$ 5.540.354,41, 
por ter atendidas todas as exigências do Edital. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Gama Rosa, S/N 
- Centro - Arara - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3369-1037.

Arara - PB, 18 de Junho de 2012.
RONALDO DE GOIS SANTANA

Presidente da Comissão

 Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Cabedelo

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 55/2012
A Prefeitura Municipal de Cabedelo-PB, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para 

conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei 10.520/02 e suas alterações e subsidiaria-
mente pela Lei 8.666/93 e suas alterações, a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 55/2012, 
cujo objeto é a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria da Saúde, acontecerá no dia 
04 de julho de 2012 às 08:30 horas, na sala da Comissão de Licitação situada a Rua João Pires de 
Figueiredo - Centro, Cabedelo-PB. O Edital e maiores informações poderão ser adquiridos no ende-
reço acima no horário das 14:00 as 17:30 horas e no endereço eletrônico www.cabedelo.pb.gov.br.

Jurinez Albuquerque Praxedes
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2012

RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Monteiro - PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação - 

CPL, torna público aos interessados, o resultado de julgamento de propostas de preços, referente 
à Tomada de Preços em epígrafe, que tem por objeto a contratação de empresa, sob o regime de 
empreitada global, para CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO NA REGIÃO DO MOCO, NO MU-
NICIPIO DE MONTEIRO. Após análise de documentação e julgamento de propostas, sangrou-se 
vencedora do certame a empresa VIGA ENGENHARIA LTDA, no valor global R$ 1.003.606,42 (Um 
milhão e três mil seiscentos e seis reais e quarenta e dois centavos). Conforme consta nos autos 
do processo administrativo nº. 024/2012. Comissão Permanente de Licitação. 

Monteiro - PB, 12 de Junho de 2012.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE  LAGOA DE DENTRO 

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2012
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução dos ser-

viços de construção de módulos sanitários domiciliar com tanque sépticos e sumidouro, destinado 
a esta prefeitura.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
JADA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA- Valor: R$ 499.500,00.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3263-1046.
Lago de Dentro - PB, 20 de junho de 2012

ADRIANO DE OLIVEIRA FREIRE
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia 03 de Julho de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamentos para 
academia ao ar livre de acordo com as especificações do anexo I. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Rio Tinto - PB, 20 de Junho de 2012

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2012
A CPL, constituída pela portaria nº. 003/2012 de 16 de maio de 2012 do FUNDO MUNICIPAL DE 

SAUDE DE UIRAUNA, vem através deste AVISO tornar público para os interessados, o resultado de 
julgamento da TOMADA DE P REÇOS Nº 001/2012, cujo objeto é  EXECUCAO DO SERVICOS DE 
CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA/PB.

VENCEDOR/VALOR:
AMPLA - CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVICOS LTDA.
R$ 200.030,48 (Duzentos Mil, trinta reais e quarenta e oito centavos)

Uiraúna PB, 20 de junho de 2012.
GLAUBER BATISTA FERREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2012
A CPL, constituída pela portaria nº. 003/2012 de 16 de maio de 2012 do FUNDO MUNICIPAL DE 

SAUDE DE UIRAUNA, vem através deste AVISO tornar público para os interessados, o resultado de 
julgamento da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2012, cujo objeto é  Execução do Serviços de CONS-
TRUÇÃO DE ÁREA PARA ACADEMIA COM AMBIENTE DE APOIO, neste município de Uiraúna/PB.

VENCEDOR/VALOR:
AMPLA - CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVICOS LTDA.
R$ 167.671,86 (cento e sessenta e set e mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta e seis 

centavos)
Uiraúna PB, 20 de junho de 2012.

GLAUBER BATISTA FERREIRA
Presidente da CPL

T4U BRASIL LTDA, empresa sediada em São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua do Rocio nº 220, 
11º andar, Conjunto 112, Vila Olímpia, portadora do CNPJ/MF nº11. 498.754/0001-30;
Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente - a 
Licença de Construção para Estação de Radio Base - ERB T4U- SBO-001 SÃO BENTO -  situada à 
RUA PROJETADA, S/N° - (PARALELA A RUA RAFAEL DOS SANTOS), BAIRRO: SÃO BENTINHO 
-  MUNICÍPIO: SÃO BENTO - PB, CEP:58.865.00.

PORTAL CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF Nº 07.181.220/0001-08, torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1453/2012 em João Pessoa, 8 de junho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Construções de uma edificação multifamiliar com instalação de fossa e sumidouro (4 unidades), na 
Rua Luiz Gomes de Sá, QD. 360 - LT 47 - Gramame Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 
2012-001743/TEC/LO-0667.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - CNPJ/CPF Nº. 08.874.935/0001-09, Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº. 1531/2012 em João Pessoa, 18 de junho de 2012 - Prazo: 180 dias. Para a atividade de: 
Quadra Poliesportiva. Na(o) - Rua Francisco Braz, S/N - Varzea Redonda. Município: SUMÉ - 
UF: PB. Processo: 2012-002445/TEC/LI-1430.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 03/2012
A Prefeitura Municipal de Carrapateira, Estado da Paraíba, através da Secretaria de Administra-

ção, convoca as pessoas abaixo, as quais foram aprovadas no Concurso Público para os cargos do 
quadro permanente da Edilidade, conforme Edital 001/2008, a comparecer na sede da Prefeitura 
Municipal de Carrapateira, Setor de Recursos Humanos, no dia 21 de Junho de 2012 as 09:00 horas 
para a realização de sorteio para desempate de candidatos.

Cargo AGENTE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Ord. Class. Inscrição  Nome
6º  00304  MARAIZA COELHO CAVALCANTE
7°  00061  PRISCILA VIEIRA ALEXANDRE

Carrapateira - PB, em 20 de Junho de 2012.
Vera Lucia Vieira Alexandre
Secretária de Administração

CONVOCAÇÃO PARA 2° CHAMADA 
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 149/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica considerando que a primeira chamada foi DESERTO, 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 altera-
ções, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João 
da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no 
dia 05/07/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de rebocador de aeronaves, destinado a Casa Militar do 
Governador - SEG, 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 - 12-00731-7
João pessoa, 20 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

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 161/2012
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 05/07/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de material permanente, destinado a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Humano - SEDH, 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 - 12-00805-0
João pessoa, 20 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

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 

AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SERHMACT
AVISO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº- 004/2012
REGISTRO CGE Nº 12-00402-6
A Comissão Permanente de Licitação da SERHMACT torna público o resultado da fase de 

Habilitação da Tomada de Preços nº 04/2012/SERHMACT, cujo objeto é a Execução da Ampliação 
e Reforma da Intervenção do Pintado, no Município de Aparecida - PB; Empresas Habilitadas: 
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA, CONSTRUTORA ELO LTDA, VIGA ENGENHARIA 
LTDA, CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - Empresas Inabilitadas: 
CONSBRASIL CONSTRUTORA BRASIL LTDA, CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 
CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

Maria Navegante da Silva
Presidente CPL/ SERHMACT

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2012
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Julho de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE PREÇO para aquisição 
de Eletrocardiógrafo para montagem de um laboratório de analises clínicas no município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
057/2009. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Nazarezinho - PB, 20 de Junho de 2012
MARIA MARINEIDE PINHEIRO VALE 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2012
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 10:00 horas do dia 03 de Julho de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE PREÇO para compra de 
material de consumo para laboratório de analises clínicas no município de Nazarezinho-P. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
057/2009. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Nazarezinho - PB, 20 de Junho de 2012
MARIA MARINEIDE PINHEIRO VALE 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITACÃO E PROPOSTA
Tomada de Preços n° 04/2012
O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Permanente de Licitação,  designada pela 

Portaria nº 141/2012, torna público, para conhecimento de todos os interessados, e em atendimento a 
Lei 8.666/93, que a empresa habilitada e classificada foi: TCL – Tambaú Conservações LTDA, inscrita 
no CNPJ (MF) n.º 03.395.789/0001-15, apresentando a proposta global no valor de R$ 579.726,52 
(quinhentos e setenta e nove mil, setecentos e vinte e seis reais e cinqüenta e dois centavos).

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Admi-
nistrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo telefone 
0(xx)            83-3423-3610      

PATOS - PB, 15 de junho de 2012.
Roberto Silva Medeiros
Presidente da CPL/PMP

ESTADA DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2012
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada, para execução dos serviços de construção 

de um Ginásio de Esportes, no Distrito de Santa Gertrudes, no Município de Patos-PB.
VENCEDOR: TCL – Tambaú Conservações LTDA
VALOR GLOBAL: R$ 579.726,52 (quinhentos e setenta e nove mil, setecentos e vinte e seis 

reais e cinqüenta e dois centavos)..
PRAZO: 150 (cento e cinqüenta) dias.
FONTE DE RECURSOS: Prefeitura Municipal de Patos/Recursos próprios: FPM/ICMS/ISS/IPTU/

OUTROS e convênio de n° CR 0372 482/81 (Ministério dos Esportes).
PATOS - PB, 20 de junho de 2012.

Nabor Wanderley da Nóbrega Filho
Prefeito Constitucional de Patos – PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00034/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de extintores de incêndio, multifuncionais, 

câmeras digitais e caixas amplificadas destinados as Escolas do município de Aparecida. Data e 
Local: 04 de Julho de 2012 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco 
Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 20 de Junho de 2012
FILIZARDO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2012
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços DE RECONS-

TRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA 
DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE PATOS/PB.

VENCEDOR: GONDIM & RÊGO LTDA
VALOR GLOBAL: R$ 16.842.479,86 (dezesseis milhões oitocentos e quarenta e dois mil, qua-

trocentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos).
PRAZO: 720 (setecentos e vinte) dias.
FONTE DE RECURSOS: Prefeitura Municipal de Patos/Recursos próprios: FPM/ICMS/ISS/

IPTU/OUTROS e Convênio n° CV-0570/08 (FUNASA).
PATOS - PB, 20 de junho de 2012.

Nabor Wanderley da Nóbrega Filho
Prefeito Constitucional de Patos – PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Patrulha Mecanizada (Trator Agrícola, Grade Aradora e Plaina), 
através do Contrato de Repasse n.º 0375425-59/2011 – Programa Prodesa. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00030/2012. DOTAÇÃO: Orçamento Geral do Município, Elemento: 
02.050 - Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abastecimento, Meio Ambiente e Recursos Minerais, 
02050.20.606.0700.1005 - Aquisição de tratores e implementos agrícolas, 4490.52.0000 Equipa-
mentos e material permanente deste exercício, a cargo da SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
IRRIGAÇÃO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. Fontes de recursos: 
Contrato de Repasse n.º 0375425-59/2011 – Programa Prodesa/Recursos Próprios do tesouro 
municipal. Valor contratado: R$ 145.000,00. VIGÊNCIA: 18 de junho de 2012 a 31 de dezembro 
de 2012. PARTES CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO – CNPJ 01.612.635/0001-02 
e SUPERMOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA – CNPJ 07.019.741/0001-63.

Luiz Waldvogel de Oliveira Santos
PREFEITO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº  003/2012, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PR ESENCIAL Nº 001/2012 de 28 de maio 
de 2012, com abertura para 13 de junho de 2012, às 10:00 horas, na sala de reunião da Câmara 
Municipal de São Jose de Piranhas, mais precisamente à RUA INACIO LIRA Nº 377, CENTRO - SAO 
JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados todos os prazos 
recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), 
nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica convocado a Empresa: POSTO 
JATOBA LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 09.225.919/001-58, estabelecida à Rodovia BR 40, KM 
30, s/n, Vila Operária, São Jose de Piranhas, Estado da Paraíba , cujo valor da proposta é de R$ 
28.560,00 (vinte e oito mil, quinhentos e sessenta reais), para tomar conhecimento da nota do 
empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as 
penalidades da Lei.

São Jose de Piranhas PB, 19 de junho de 2012.
RICARDO LUIZ CAVALCANTI DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
EXTRATO DE CONTRATO

19/06/2012
PROCESSO Nº 003/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012   
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTES 

DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CAMARA.
PARTES:  CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS e, 
                 POSTO JATOBA LTDA
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTES DESTI-

NADOS AO CONSUMO DESTA CAMARA, subordinados a Secretaria Geral da Câmara.
RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 28.560,00 (vinte 

e oito mil, quinhentos e sessenta reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 
3.3.90.30 – Material de Consumo. 

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

RICARDO LUIZ CAVALCANTI DO NASCIMENTO
Pela Câmara Municipal de São Jose de Piranhas

POSTO JATOBA LTDA
Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Coremas através do Pregoeiro torna público que fará realizar a 
Licitação na Modalidade: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2012. Objeto: Construção de uma academia de saúde no valor 
orçado de R$ 186.095,00. Data: 04/07/2012. Horário: 08:00. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2012. Objeto: Compra de óleo diesel comum, gasolina comum, 
(para abastecimento em Coremas e J. Pessoa). Data: 04/07/2012. Horário: 10:00. 

Local: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação - Sede da Prefeitura Municipal 
a Rua. Capitão Antonio Leite, nº 83, Centro, Coremas - PB, CEP 58.770-000. Edital: A ser adquirida 
por cópia ou CD virgem na sede na CPL. 

Coremas-PB, 20 de junho de 2012.
Jônio Pereira da Silva

Pregoeiro

TERMO DE RATIFICÃO
Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Procuradoria Geral do Município, 

exarada todas às fls. do Processo de licitação na modalidade Inexigibilidade nº 011/2012. Contra-
tada: Makaiba Produções e Eventos Ltda-ME, CNPJ: 15.251.864/0001-53, Av. José B. de Carvalho, 
s/n, Frei Damião, Patos/PB, CEP: 58.700-970. Valor Total: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), pelos 
os 08 (oito) shows. Objeto: Prestar serviço na realização dos shows das seguintes Bandas Musicais 
e Artistas: Forró do Pinicado (dois shows), Os Moremos do Forró (um show), Dinho de Pombal (um 
show), Lúcia do Acordeon (dois shows), Forró Bom Só Só (dois shows), nos dias 22 e 23 de junho 
de 2012, nas festividades do São João de Coremas/2012, na via publica (Praça Felix Rodrigues), 
conforme Projeto Básico. Publique-se e cumpra-se.

Coremas/PB, 14/06/2012.
Edilson Pereira de Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº 001/2012
Leilão Nº 001/2012 - Contratado: Adriano Fausto Pinheiro de Freitas, CPF 034.855.984-45. 

Objeto: Alienação de um terreno consideradas inservíveis e antieconômica para o uso do Município. 
Total Contratado:  R$ 32.000,00. Código Receita: 2220.01.00.00 – Alienação de bens imóveis. 
Vigência: 20/06/12 a 20/07/12. Partes Ass.: Edilson Pereira de Oliveira (Prefeito) e Adriano F. P. 
de Freitas (Comprador). 

Coremas/PB, 20 de junho de 2012
Edilson Pereira de Oliveira

Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIAL DE BOM SUCESSO

RESUMO DE EDITAL
Tornar Público para conhecimento de interessado que fará realizar na modalidade CARTA CON-

VITE, Licitação tipo menor preço, para Contratação de Empresa especializada para reforma de 01 
(uma) Unidade Básica de Saúde a qual será realizada no dia 28 de Junho de 2012, às 09h00min, 
na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua Etelvina Maria da Conceição, S/N, 
Bairro Antão Gonçalves de Almeida, Bom Sucesso/PB. Para melhores informações procurar a 
Comissão de Licitação no endereço acima mencionado no horário de 08h00min as 11h30min horas.

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso - PB, em 21 de Junho de 2012.
JOSE MAURICIO ALVES MEDEIROS

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 091/2012/GP/PMCG

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA 
GRANDE comunica aos interessados que fará licitação sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 091/2012/GP/PMCG, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, tendo como objeto A AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DO DISTRITO DOS MECÂ-
NICOS, DO PROGRAMA FOME ZERO, a ser realizado no dia 04 de Julho de 2012, às 09:00h, 
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 disponíveis aos interessados 
no endereço acima mencionado ou no site www.campinagrande.pb.gov.br Informações através do 
telefone/fax: (83) 3310-6057. 

Campina Grande, 14 de Junho de 2012.
Adalberto Vieira da Silva

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEB. DE LAGOA DE ROÇA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:00 horas do dia 
04 de Julho de 2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa especializada para realização de exames radiológicos, de RX contrastados, Ultrasson, 
Biópsias, etc, conforme a necessidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2009. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387-1066. Email: 
pmsslroca@ig.com.br

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 20 de Junho de 2012
GILMAR RODRIGUES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
GABINETE DO PREFEITO

TOMADA DE PREÇO N.º 004/2012
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O Prefeito do Município de Alcantil, no uso de suas atribuições legais, torna público à População 

de Alcantil e a quem interessar possa que HOMOLOGA E ADJUDICA o fornecimento de materiais 
de construção, objeto da Tomada de Preço n.º 004/2012, em favor da Empresa COMERCIAL DA 
CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA - EPP, com valor total de R$ 126.421,90 (cento e vinte e 
seis mil quatrocentos e vinte e um reais e noventa centavos).

Alcantil, 11 de junho de 2012.
José Milton Rodrigues

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
Aviso de Leilão n.º 002/2012
Processo n.º120620LL00002
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Leilão de bens 
móveis inservíveis nº 002/2012 do tipo maior lance, que será realizado pelo Leiloeiro Oficial o senhor 
Roberto Jacinto Pinho Junior JUCEP N.º 006. O leilão será realizado no dia 19/06/2012 as 10:00 
horas no Garagem Municipal situado na Rua Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinas - PB. 
Maiores informações serão disponíveis na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal (83) 
3637-1001/9164-6268 ou no site: www.lancecertoleiloes.com.br

Matinhas, 20 de junho de 2012.
MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA

PRESIDENTE DA CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS - PB
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS 001/2012
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento da Comissão 

Setorial de Licitação, HOMOLOGO o resultado da Tomada de Preços 001/2012, que teve por objeto 
a CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL TIPO C, PROINFÂNCIA, conforme 
termo de adjudicação, em favor da empresa: VIGA - ENGENHARIA LTDA, inscrita no C.N.P.J.: sob 
o nº. 14.575.353/0001-24, no valor global de R$ 614.747,12 (seiscentos e quatorze mil, setecentos 
e quarenta e sete reais e doze centavos).  Dê ciência aos interessados e determinar que sejam 
lavrados os respectivos contratos administrativos e a extração dos empenhos de despesas pelo 
setor competente.

Cacimbas - PB, em 20 de junho de 2012.
NILTON DE ALMEIDA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS - PB
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS 002/2012
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento da Comissão 

Setorial de Licitação, HOMOLOGO o resultado da Tomada de Preços 002/2012, que teve por objeto 
a CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, conforme termo de adjudicação, em favor 
da empresa: VIGA - ENGENHARIA LTDA, inscrita no C.N.P.J.: sob o nº. 14.575.353/0001-24, no 
valor global de R$ 968.982,38 (Novecentos e sessenta e oito mil, novecentos e oitenta e dois reais 
e trinta e oito centavos).  Dê ciência aos interessados e determinar que sejam lavrados os respec-
tivos contratos administrativos e a extração dos empenhos de despesas pelo setor competente.

Cacimbas - PB, em 20 de junho de 2012.
NILTON DE ALMEIDA

Prefeito Municipal
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