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Moeda DÓLAR  >  R$ 2,053 (compra) R$ 2,054 (venda)
DÓLAR TURISMO > R$ 1,940  (compra) R$ 2,080 (venda)
EURO >  R$ 2,588 (compra) R$ 2,589  (venda)

> CULTURA - Governo lança Ano Cultural do Forró e 
homenageia Luiz Gonzaga

> EDUCAçãO - Estado abre inscrições para Exames 
Supletivos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio
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R$ 1,00
Assinatura anual  
R$ 160,00

Governo vai autorizar em julho 
reajuste no preço da gasolina

[DECISÃO] Estado prorroga por mais dois anos a validade do concurso público da Polícia Civil - Pág. 8

clima&tempo
Cariri-Agreste Sertão

27o   Máx.
23o  Mín.

32o   Máx.
20o  Mín.

34o   Máx.
22o  Mín.
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Marés Hora Altura

Fonte: Marinha do Brasil

Litoral
O TRE-PB começou 

a definir o esquema de 
segurança para as eleições 
municipais. Página 3

Eleição segura
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A Secretaria de Saúde 
está intensificando as ações 
para evitar a proliferação 
do Aedes aegypti. Página 11

Combate à dengue

SEXTA-FEIRA, 22 de junho de 2012

119 ANOS - Terceiro Jornal Mais Antigo em Circulação no Brasil

ANO CXIX - Número 122

Sol, nuvens e 
chuvas

ALTA 18h19 2.2m
baixa 12h04 0.3m
ALTA 05h51 2.3m

Geração de empregos 
tem alta de 171% na PB

>>> EM MAIO

A Paraíba registrou um 
crescimento de 171,5% na 
geração de empregos no 
mês de maio em compara-
ção com o mesmo período 
do ano passado. O saldo 
positivo foi de 2.224 novas 

vagas, contra 819 em maio 
de 2011. Os números fo-
ram divulgados ontem pelo 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(Caged), do Ministério do 
Trabalho. PÁGINA 24

A equipe econômica do 
Governo Federal prometeu 
à Petrobras definir até o 
próximo mês os valores dos 
reajustes dos combustíveis. 
A previsão é que o preço da 
gasolina sofra um aumento 
de 10% nas refinarias e que 

passe a vigorar assim que o 
índice seja definido e que 
não seja repassado inte-
gralmente ao consumidor. 
Setores do Governo Federal 
defendem que o reajuste 
seja aplicado somente após 
as eleições. PÁGINA 12

> NONONONOSãO JOãO
Foto: Evandro Pereira

O São João da Capital co-
meça hoje com vários shows. 
Em diversos municípios do 
interior os festejos também 
acontecem, como em Campina 
Grande, Bananeiras e Santa Lu-
zia. Para garantir a segurança 
de quem vai viajar, a PRF refor-
çou a fiscalização nas estradas. 
PÁGINAS 9, 10 e 17

Festejos juninos 
começam hoje no 
Centro Histórico

> NA CAPITAL

Esportes

hULK NÃO FALA SOBRE SAÍDA DO PORTO 
O paraibano Hulk visitou ontem a Funad, na Ca-
pital, distribuiu sorrisos, deu autógrafos, mas fez 
mistério sobre possível saída do Porto. PÁGINA 13

Defesa Civil isolou trecho da barreira do Cabo Branco

Preço alto Mão de milho chega a ser vendida por R$ 40 nas feiras de João Pessoa  PÁGINA 9

Barreira é sinalizada 
para evitar acidentes

>>> DESLIzAMENTOS

A Defesa Civil de 
João Pessoa realizou on-
tem uma nova vistoria na 
área da barreira do Cabo 
Branco onde foram re-

gistrados deslizamentos 
e decidiu sinalizá-lo. A 
principal preocupação 
é evitar acidentes com 
pedestres. PÁGINA 11

Foto: Evandro Pereira

Foto: Evandro Pereira

Orquestra Popular da Bomba do hemetério é atração de hoje na Capital

Foto: Divulgção

Sol, nuvens e 
chuvas

Sol, nuvens e 
chuvas
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A complexidade do 
fenômeno “agressividade” é 
testemunhada pela etimologia 
da mesma palavra: adgredior 
indica um movimento para 
diante, na direção de alguém, 
movimento que não traduz  
necessariamente a intenção de 
praticar o mal.

Precisamos também com-
preender que violência e agres-
sividade não são sinônimas 
e, mesmo que compartilhem 
as mesmas raízes, para que 
um comportamento agressivo 
assuma as características do 
ato violento é necessária a 
intervenção múltipla de fatores 
biológicos e sociais, ainda em 
grande parte desconhecidos.

Devo lembrar ainda, que 
a violência é prerrogativa do 
mundo humano: diversamente 
da agressividade não existe no 
mundo animal; e que normal-
mente para se desenvolver, 
precisa de uma profunda 
distorção do funcionamento 
mental normal. A natureza 
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Centenário do professor Zerbini

O cirurgião Euriclydes 
Jesus Zerbini, chefe da equi-
pe responsável pelo primei-
ro transplante de coração 
na América do Sul, se vivo 
fosse, estaria completando 
seu centenário de nasci-
mento. Deixou uma obra de 
inestimável dimensão cien-
tífica, a par da construção e 
funcionamento do Hospital 
do Coração, em São Paulo, 
o INCOR, que estará sendo 
ampliado em sua homena-
gem, com investimentos 
próximos de R$ 100 milhões.

O professor Zerbini, que 
coordenou luminares da 
cardiologia, dentre eles Adib 
Jatene, Geraldo Virginelli, 
Radi Macruz e Ruy Gomide 
do Amaral, foi responsável 
pela  antecipação de novas 
práticas na área da cirur-
gia cardíaca, projetando-os 
internacionalmente. 

O INCOR por ser um ór-
gão da Faculdade de Medici-
na de São Paulo, importante 
para o aprendizado dos seus 
alunos, sem fins lucrativos, 
presta serviços, há qua-

O acaso entre o bem e o mal

    (...) A migração da 
hotelaria genuinamente 
familiar para as grandes 
redes tem sido uma tendên-
cia mundial e a Paraíba com 
certeza vai caminhar para 
este passo. O nosso Estado 
é o único no mundo que 
administra hotéis. O gover-
nador Ricardo Coutinho já 
designou a presidente da 
PBTur a realização de atos 
visando a transferência des-
tes hotéis para a iniciativa 
privada e estamos aguar-
dando.

As redes internacio-
nais já estão mapeando as 
cidades médias, como João 
Pessoa e Campina Grande 
como mercados emergen-
tes para novos hotéis. E 
com isso fica cada vez mais 
difícil o hoteleiro familiar 
competir com as novas 
ferramentas eletrônicas e o 
poder de realizar negócios 
globalizados das grandes 
redes hoteleiras.

Com as Olimpíadas e a 
Copa do Mundo de Futebol 
em 2014, precisamos ur-
gentemente ir buscar novos 
hotéis. Algumas redes ho-
teleiras para se instalarem 
sinalizam aportes financei-
ros (uma minoria) em geral 
entre 15% e 20% do total 
da obra. Entre as redes com 
interesse em investir maci-
çamente está a BHG (prio-
ritariamente Hotéis Golden 
Tulip). Recentemente um 
alto dirigente da empresa 
esteve em João Pessoa à 
procura de um prédio novo 
e pronto para comprar e 
instalar um hotel. Com os 
altos preços do metro qua-
drado pessoense e mercado 
aquecido não conseguiu e 
terminou comprando o ho-
tel Lucsim do Recife, que já 
recebeu a bandeira Golden 
Tulip Lucsim.

Outros  hotéis  ut i l i -
zam Fundos de Pensão ou 

Carência de hotéis na PB (II)

Sonhou muito quem espera-
va que, na Rio+20, os chefes de 
Estado dessem ouvidos às orga-
nizações ligadas a movimentos 
sociais e firmassem um acordo in-
ternacional inédito que, traduzido 
para a vida prática, iniciasse uma 
nova fase na história das relações 
entre homem e natureza.

Em resumo, as respostas para 
as duas questões essenciais da 
pauta da Rio+20 – quem pagaria 
a conta pelo remodelamento do 
modo de produção e quando sai-
ria a primeira parcela dos recursos 
financeiros previstos para detonar 
esta verdadeira revolução -, foram 
adiadas para um futuro incerto.

Creditaram na conta da Or-
ganização das Nações Unidas a 
responsabilidade de adotar me-
didas mais ambiciosas destinadas 
a mudar os rumos do sistema de 
exploração de recursos naturais 
em escala planetária e diminuir 
os vergonhosos índices mundiais 
de pobreza.

Mas a ONU é um simples 
espelho no qual estão refletidas 
as desigualdades políticas e eco-
nômicas que regem as nações do 
mundo. É também uma arena de 
lutas, onde os países pobres ou 
“em desenvolvimento” digla-
diam-se com as superpotências 
em busca de mais espaços no 
comércio internacional.

Qualquer criancinha que já 
aprendeu a ler sabe que a ONU 
pode até chiar, mas nem os Es-
tados Unidos, nem a Inglaterra, 
nem a Rússia, nem a China vão se 
lixar, como se diz em linguagem 
popular. Pergunte a um palestino, 

a um afegão, a um iraquiano ou 
iraniano o que eles acham das 
resoluções da ONU.

Iranianos, iraquianos, afegãos 
e palestinos vão dar risadas, se é 
que esses povos ainda sabem o 
que é sorrir, diante da violência 
diária a que estão submetidos 
pelas forças militares de ocupa-
ção – à exceção dos iranianos, 
que, em compensação, convivem 
com o medo de terem o seu país 
bombardeado.

A maioria dos líderes mun-
diais sonha em transformar seus 
países em decalques dos Estados 
Unidos da América, ou seja, na-
ções que não tenham nenhum 
limite ou pudor quando o assunto 
é exploração e processamento de 
recursos naturais, para gerar a 
montanha de produtos consumi-
dos diariamente.

Como desmontar a gigan-
tesca e poderosa máquina pla-
netária de produção industrial? 
Como deter a especulação imo-
biliária que avança sobre as 
matas e as zonas ribeirinhas? Já 
se deram conta de que o espaço 
e os oceanos foram transforma-
dos em latas de lixo, inclusive 
atômico?

As frases de efeito sem-
pre ecoam em eventos como 
a Rio+20. “Foi um esforço de 
reconciliação, para avançar-
mos em direção ao futuro que 
queremos”, disse a presidente 
Dilma Rousseff .  Uma meia 
verdade, pelo menos. “Foi um 
esforço”, apenas isso. O mun-
do esperava e vai continuar 
esperando mais.

Rio: esperava-se +

(técnico titE, do corinthians, finalista da Libertadores da américa,
 temendo desgaste da equipe no jogo contra o Palmeiras neste  domingo, pelo Brasileiro)

As equipes (Corinthians e Palmeiras) estão 
em algo maior. Tenham bom senso, por favor,
pessoas no comando do futebol”

rogério almeida
rogerioalmeidaturismo@yahoo.com.br

Investimentos na compo-
sição financeira dos novos 
negócios. Dentre os grupos 
que precisam ser contata-
dos para se instalarem na 
Paraíba e todos presen-
tes em outras capitais do 
Nordeste são: Caesar Park 
e One (Posadas), Vila Galé, 
Sehrs da Espanha, BHG 
(Royal Tulip e Tulip Inn), Ra-
mada, Go Inn, Tryp (Meliá), 
Hilton, Sheraton, Nobile, 
The Leading Hotels and Dor-
chester Collection.

Todos estes hotéis 
estão se instalando no 
Nordeste  visando aten-
der a lei de incentivo que 
aumenta o coeficiente 
construtivo x área do ter-
reno.  Mas nenhum deles 
vem por acaso, estão todos 
a procura do Estado que 
oferecer mais vantagens. 
Na hotelaria como em 
qualquer outro mercado, a 
concorrência é enorme, e 
nos negócios como na vida 
sobrevivem os mais capa-
zes, os de maior sorte e os 
que vão à luta.

dessa disfunção ainda não é 
totalmente clara.

Ademais, por vezes, a família 
ou a sociedade repentinamente 
descobre, no seu interior, uma 
pessoa “desconhecida” e incom-
preensível, que se manifestou 
agressiva e violenta pela primeira 
vez, mediante um ato simples e 
aparentemente corriqueiro.

Assim, estamos sempre a 
nos perguntar: o que pode le-
var uma pessoa, aparentemen-
te tranquila, e às vezes quando 
ainda criança ou adolescente, 
a ter um comportamento 
violento, a ponto de matar um 
familiar ou amigo até mesmo 
com requintes de crueldade?

Por que será que com 
palavras aparentemente leves, 
alguém poderá se sentir pro-
fundamente ofendido?

Certamente, estas não são 
questões de fácil solução. Acre-
dito que só mudando o ângulo 
de visão hoje predominante 
na sociedade e até mesmo em 
algumas ciências, será possível 
compreender tais fenômenos. 
Ou seja, precisamos ver além 
dos fatores sociais e prováveis 
síndromes psiquiátricas eviden-
tes. Devemos fazer referência 

a algo mais próximo de nós, ao 
nosso modo de viver e a nossos 
hábitos educativos.

É fato que a base mais 
importante para a formação 
integral do ser humano esta-
rá alicerçada no modelo de 
educação recebida nos seus 
primeiros anos de vida.

Assim, pessoas violentas, 
em geral, foram jovens que, 
de alguma forma não apren-
deram ou têm uma dificuldade 
específica para refletir sobre as 
próprias experiências, as pró-
prias sensações e os próprios 
sentimentos. Pessoas, que 
poderíamos dizer, vivem na su-
perfície da própria mente e não 
conseguem descer na direção 
das áreas mais profundas, liga-
das às emoções, sentimentos e 
relações. Isto é, àquelas áreas 
da mente que nos permitem 
entrar em sintonia com os esta-
dos mentais dos outros.

Na atualidade ainda não 
se registra uma diagnose psi-
quiátrica que esteja relaciona-
da com certeza, a atos violen-
tos. Os caminhos pessoais e 
psicopatológicos que podem 
levar ao ato violento são muito 
variados.

A notícia de que o Senado do Pa-
raguai decide hoje se o presidente 
do Paraguai, Fernando Lugo, vai 
perder a presidência, por conta 
de um processo de impeachment 
que está sendo submetido, foi 
ontem um dos assuntos que mais 
repercutiram no Twitter.

stanley Burburinho @stanleyburburin 
Camponeses do Paraguai estão 
partindo para comprar a briga do 
Lugo. // EUA devem estar adoran-
do. Divide to conquer.

cynara menezes@cynaramenezes 
estão querendo dar um golpe mi-
litar no paraguai. dilma, por favor, 
faça alguma coisa rápido

dr. rosinha@drrosinha 
O que ocorre hoje no Paraguai 
lembra um pouco Honduras. 
Organiza-se um golpe branco, 
o vice assume e diz que isso é a 
democracia...

f corazza @fcorazza 
A grande marabilla, até o momen-
to, é o esquema de prazos desse 
processo contra o Lugo 

daniel cassol @dbcassol 
Lugo é um zero em reforma agrá-
ria, mas por outro lado a Polícia 
Nacional do Paraguai age muito a 
soldo dos latifundiários. 

Paulo roberto@stockler_ 
A @Avaaz já elaborou um 
abaixo-assinado contra o golpe no 
Paraguai?

Eduardo Guimarães @eduguim 
@catal_huyuk A última coisa que 
importa em um país como o Para-
guai é a Constituição. Infelizmente 
a política lá é feita desse jeito

Monica fortes @frulanis 
Quem será q está por trás d golpe 
no Paraguai? Tão difícil imaginar... 
E de q lado a Dona Globo deve 
fricar? Outra pergunta tão difícil...

Domingos Sávio
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se cinquenta anos, a uma 
clientela que não obedece 
às nossas fronteiras geográ-
ficas, Tem sido um Hospital 
para toda a América Latina.

Numa sessão especial 
da Assembleia Legislativa 
da Paraíba, por iniciativa do 
então deputado, Antônio 
Nominando Diniz, em home-
nagem ao cirurgião paulista, 
pude constatar, pela pri-

meira vez, a vantagem de 
ser deputado. Com especial 
emoção, agradeci-lhe da 
Tribuna o muito que fizera, 
como cirurgião, na recupera-
ção de anomalias congênitas 
em um coração, extensão 
do meu, que, transcorridos 
mais de quarenta anos, bate 
vigoroso e forte gerando 
outros corações.

A esse discurso dei o 
título de “Da recompensa 
de ser deputado”, pronun-
ciado em sessão do dia 
28/09/1978, e está publi-
cado no meu livro “Além da 
Tribuna”. Ainda hoje, man-
temos relação de amizade 
e admiração com o Dr. Radi 
Macruz, um dos integran-
tes, ainda em plena ativida-
de, desse núcleo pioneiro 
da nova História da Cardio-
logia brasileira.

Essa iniciativa do Go-
verno de São Paulo, home-
nageando os cem anos do 
nascimento do Professor 
Jesus Zerbini, com novas 
instalações para o atendi-
mento médico-cirúrgico do 
INCOR, é um ato de justiça, 
não só daquele Estado, mas 
de todo o país. A ele nos 
acostamos reverentes e 
agradecidos.

deusimar Guedes
deusimar.drogras@hotmail.com

Evaldo Gonçalves
egassociados2011@ig.com.br

recentemente um 
alto dirigente da 
empresa esteve em
João Pessoa à procura
de um prédio novo 
e pronto para comprar 
e instalar um hotel. 
com os altos preços 
do metro quadrado 
pessoense e mercado 
aquecido não 
conseguiu e terminou 
comprando 
o hotel Lucsim 
do recife, que já 
recebeu 
a bandeira Golden
tulip Lucsim.

numa sessão especial
da assembleia Legislativa 
da Paraíba, por iniciativa 
do então deputado, 
nominando diniz, em 
homenagem ao cirurgião 
paulista, pude constatar, 
pela primeira vez, a 
vantagem de ser 
deputado. com especial 
emoção, agradeci-lhe 
da tribuna o muito que 
fizera, como cirurgião, na 
recuperação de anoma-
lias congênitas em um 
coração”
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O ministério das Cidades vai intensificar a 
campanha publicitária em que o cantor leo-
nardo faz um alerta aos motoristas sobre os 

riscos de acidentes nas estradas e vias duran-
te as festas juninas. a ação começará hoje, 

antivéspera do dia de São João, em Campina 
Grande, com a presença do ministro aguinaldo 
Ribeiro. No sábado, será a vez de Caruaru (PE).

PR Só DEFiNiRá aPOiO NO Dia 30 
O presidente municipal do PR, verea-
dor Dinho, disse ontem que seu parti-
do já possui aliança com outras duas 
legendas na disputa proporcional e que 
deverá optar entre aliar-se na majo-
ritária com o senador Cícero Lucena 
(PSDB) ou com José Maranhão (PMDB). 
A convenção acontece na Câmara de 
João Pessoa no dia 30.
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>>> TRâNSiTO NO SÃO JOÃO > Ação vai alertar motoristas sobre os riscos nas estradas

Ministério das Cidades abre em CG 
campanha para reduzir acidentes

> ademilson José
ademilson1956@gmail.com

Estelizabel 
participa da 
Rio+20

[PREPaRaÇÃO]FOTO: Divulgação CmJP

[REuNiÃO COm FEbRabaN]

[CONvENÇõES]

Vereadores cobram retorno 
dos financiamentos de carros

Partidos definem datas 
para confirmar chapas

Psol anuncia candidatos na segunda

O presidente municipal 
do PTB, vereador Tavinho 
Santos, disse ontem que em 
face de compromissos de 
viagens de alguns dos seus 
dirigentes e também dos feste-
jos juninos, o partido preferiu 
deixar as definições sobre 
alianças para a próxima se-
mana. “Já que a convenção 
só acontece no dia 29, não 
adianta ter pressa para outras 
coisas”, afirmou

Ele comentou que a ten-
dência e os entendimentos 
estão caminhando na mesma 
direção do começo deste mês, 
quando a aproximação com 
o PMDB do governador José 

Maranhão passou a ser a tô-
nica na direção municipal e 
também estadual.

Ele disse que o trabalho 
no decorrer e também durante 
o próximo final de semana 
será no sentido de visita às 
bases e de reuniões com pré-
-candidatos a vereadores do 
partido, tendo em vista que as 
inovações da Legislação Elei-
toral exigem maior atenção 
da parte de que quem disputa 
mandato eletivo este ano.

“Está tudo em paz, sem 
novidade e o negócio agora é 
olha pro cem, meu amor, olha 
como ele está lindo”, afirmou e 
cantarolou o vereador do PTB, 
ao justificar que ninguém é de 
ferro e que, com uma campa-
nha de três meses pela frente, 

o que os pré-candidatos preci-
sam fazer mesmo é aproveitar 
o São João.

  Além do PTB de Tavinho 
e do ex-deputado Armando 
Abílio, quem está terminando 
a semana anunciando união 
com o PMDB em João Pessoa 
são o Partido Trabalhista 
Cristão (PTC) e o Partido da 
Mobilização Nacional(PMN).

As duas legendas passa-
ram boa parte do ano anun-
ciando possibilidade de can-
didatura própria, mas esta 
semana, decidiram apoiar 
a pré-candidatura do ex-
-governador José Maranhão, 
do PMDB. A mesma decisão 
foi adotada, também nesta 
sexta-feira, pelo Partido da 
Mobilização Nacional (PMN).

As tradicionais festas ju-
ninas das duas cidades 

nordestinas atraem grande 
número de visitantes que 
são responsáveis por um 
aumento de 80% no fluxo 
de veículos nas estradas da 
região. 

A equipe do Ministério 
das Cidades fará um corpo-
-a-corpo com os motoristas 
nas estradas e nos bares 
para alertar sobre os riscos 
de beber e dirigir, além dos 
cuidados que se deve tomar 
na condução de um veículo. 
“Nossa intenção é provocar 
uma reflexão sobre as con-
sequências dos acidentes de 
trânsito. Fazer com que cada 
pessoa pare, pense e mude 
sua atitude ao volante”, afir-
ma Ribeiro.

Na campanha publici-
tária, que está sendo vei-
culada desde 11 de junho, 
no Norte e no Nordeste, o 
cantor Leonardo mostra ,a 
partir do seu drama pesso-
al, as conseqüências graves 
de uma imprudência no 
trânsito. Há dois meses, 
o seu filho se recupera de 

um acidente porque foi 
para a estrada cansado, 
após um show. O slogan da 
campanha é “A dor de um 
acidente pode durar para 
sempre”. “É preciso evitar 
que outras famílias sofram 
drama semelhante ao do 
cantor”, disse o ministro das 
Cidades, Aguinaldo Ribeiro.

NúmEROS – O trânsito 
é a principal causa da mor-
talidade de jovens de 15 a 29 
anos em todo o mundo. Os 
números da Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF) mostram 
que houve uma inversão da 
curva estatística dos aciden-
tes de trânsito nas rodovias 
federais do país a partir das 
campanhas publicitárias lan-
çadas em 2011. 

Durante o feriado de 
Corpus Christi de 2011 fo-
ram registrados 2.073 aci-
dentes (menos 5%), com 
1.232 feridos (menos 9%) e 
85 óbitos (menos 35%). Em 
2010, a PRF atendeu 2.181 
acidentes, com 1.357 feridos 
e 131 mortes no mesmo pe-
ríodo.

> lenildo Ferreira
Sucursal de Campina

Os partidos com pré-
-candidatos à Prefeitura de 
Campina Grande definidos 
já bateram o martelo e con-
firmaram as datas das suas 
convenções, que se concen-
trarão sobretudo no último 
final de semana do mês. 

O PSDB, que deverá 
confirmar o nome do depu-
tado federal Romero Rodri-
gues como candidato a pre-
feito, vai promover o evento 
no sábado, 30, prazo limite 
estabelecido pela Justiça 
Eleitoral para homologação 
das candidaturas. A conven-
ção dos tucanos acontecerá 
no colégio Premen, no bairro 
do Catolé. O PSDB deverá 
contar com o apoio do DEM, 
PSD, PTN, PRP, PDT e PSB. 
Os socialistas, que esperam 
confirmar o vice de Romero, 
se reúnem também no dia 30.

No mesmo dia, o PP 
reunirá aliados para a ofi-
cialização da candidatura da 
deputada estadual Daniella 
Ribeiro, que terá o apoio do 
PT, PRTB e PSDC. A con-
venção do Partido Progres-
sista acontecerá na sede da 
AABB, que fica no bairro do 
São José.

O vice de Daniella virá 
do PT, que já indicou o nome 
do suplente de vereador Pe-
rón Japiassu. A convenção 
do Partido dos Trabalhado-
res também será no domingo 
(30), na sede do partido, que 
fica no bairro do São José.

Ainda no dia 30 outro 
prefeitável deverá ser homo-
logado. É o empresário José 
Artur Almeida, o Artur Boli-
nha, do PTB. Apesar de não 

contar com o apoio de outras 
legendas, Bolinha resolveu 
partir para a concorrência e 
manterá sua convenção na 
sede da CDL, no mesmo dia 
dos eventos de partidos liga-
dos aos grupos tradicionais. 

O mesmo não quis fa-
zer o deputado estadual 
Guilherme Almeida (PSC) 
que, apesar de contar com 
uma estrutura bem maior 
que a do petebista, preferiu 
adiantar sua homologação 
já para este domingo, na 
AABB. Guilherme conta com 
o apoio do PC do B, primei-
ro a realizar convenção, na 
noite de ontem. O indicado 
do partido para compor a 
majoritária com o PSC é o 
professor e advogado Félix 
Araújo Neto.

SiTuaCiONiSTaS - Tam-
bém fugindo da concorrên-
cia, o PMDB, da pré-candi-
data Tatiana Medeiros, faz 
sua convenção no dia 29, 
sexta-feira. Tatiana conta 
com o apoio do PMN, PR, 
PRB, PTC, PHS e PPL, e 
ainda espera firmar aliança 
com outras legendas durante 
a semana. 

O vice da peemedebista 
deverá ser Bruno Roberto, 
do PR. O partido do filho do 
deputado federal Wellington 
Roberto vai homologar sua 
indicação também na sexta, 
29. E o pequeno Psol oficia-
lizará o professor Sizenando 
Leal como prefeitável. 

Sizenando foi candi-
dato em 2008. O candidato 
seria David Lobão, também 
professor, mas ele acabou 
desistindo. Sem medo dos 
grandes, o Psol promove seu 
evento no dia 30. 

O Psol já definiu seus 
candidatos a prefeito nas nove 
principais cidades do Estado e 
na próxima segunda-feira, em 
entrevista coletiva à imprensa, 
anunciará o nome da candida-
ta a vice e dos 18 candidatos a 
vereador em João Pessoa. 

“Isso é um fato marcante 
na história da esquerda no 
Estado da Paraíba e uma de-
monstração de que podemos 
fazer a diferença nas próximas 
eleições”, afirmou, ontem, o pré-
-candidato a prefeito do partido 
em João pessoa, Renal Palmeira, 
ao confirmar que a convenção 
municipal está confirmada para 
o dia 27 a partir das 18h no Hotel 
JR no Centro da Capital.

Renan comentou que, 
considerando o fato de ser um 

partido pequeno, o Psol dá 
uma demonstração de força e 
de articulação e trabalho nas 
mais diferentes regiões do Es-
tado, estabelecendo condições 
para disputar as eleições com 
candidatos majoritários, algo 
que legendas com mais tempo 
e tradição não tem conseguido.

Ele disse que a vice em 
João Pessoa será uma mulher 
também do partido, mas que 
a exemplo dos 18 candidatos a 
vereador, prefere deixar para 
revelar os nomes na reunião 
com a imprensa já marcada 
para o meio dia da próxima 
segunda-feira.

“Socialismo Assumido”. 
Este é o slogan que o Psol vai 
adotar para fazer frente aos 
partidos tradicionais e, segun-

do Renan Palmeira,com muita 
disposição de levar à popula-
ção e sobretudo ao eleitorado 
a sua bandeira de ética e de 
moral na Política.

Para Renan, “a meta é en-
volver a população sobretudo 
dessas cidades mais populosas 
nesse debate que o partido já 
tem podido demonstrar no 
Congresso Nacional e em di-
versas outras casas legislativas 
do país”.

O pré-candidato do Psol 
disse também que, “além de 
trabalhar pra ganhar, onde não 
puder conseguir isso, o partido 
pretende se colocar como a 
alternativa que o eleitorado 
paraibano merece e dificil-
mente encontra nas disputas 
eleitorais do Estado”.

A pré-candidata do PSB 
à prefeitura da Capital, Esteli-
zabel Bezerra, está participan-
do da Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimen-
to Sustentável, que ocorre no 
Rio de Janeiro. De acordo com 
sua assessoria, o objetivo é 
conhecer praticas exitosas que 
possam contribuir para trans-
formar João Pessoa numa 
cidade sustentável.

Segundo Estelizabel, a 
ida a Rio+20 representa uma 
oportunidade de acompanhar 
os principais debates da agen-
da política que deve conduzir 
os destinos da humanidade e, 
ao mesmo tempo, apreender 
a criatividade e a inovação 
necessárias para tornar João 
Pessoa uma cidade sustentá-
vel e socialmente justa.

Estelizabel, que já reton-
rou a Capital, deve intensi-
ficar nos próximos dias os 
acordos em torno da aliança 
partidária. No Rio de Janeiro, 
a pré-candidata do PSB se 
comunicou com o deputado 
federal Efraim Filho (DEM), 
com o presidente estadual do 
PV, Sargento Denis, e com a 
deputada federal Luiza Erun-
dina (PSB-SP).

O Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba realizou on-
tem reunião sobre a segurança 
das Eleições Municipais 2012 
com as autoridades compe-
tentes quanto à Segurança 
Pública do Estado.

A logística do esquema 
de segurança a ser utilizado 
nas Eleições Municipais des-
te ano será desenvolvida ao 
longo das próximas reuniões 
entre o tribunal e os repre-
sentantes da Segurança. Nes-
ta primeira reunião, foram 
debatidos preliminarmente 
temas como o resguardo à 
integridade física das pessoas 
que trabalham diretamente na 
eleição, o acompanhamento 
das urnas aos locais de vo-
tação e o voto dos apenados. 

Estiveram presentes à 
reunião os representantes 
da Polícia Civil, da Polícia 
Militar, da Polícia Federal, da 
Polícia Rodoviária Federal, 
do Corpo de Bombeiros, da 
Procuradoria-Geral do Esta-
do, da Secretaria da Seguran-
ça Pública e da Secretaria da 
Administração Penitenciária.

O presidente do Tribu-
nal, desembargador Marcos 
Cavalcanti, destacou que os 
processos eleitorais na Paraíba 
têm sido muito tranquilos nos 
últimos anos e que a parceria 
com a Segurança Pública faz 
toda a diferença durante o 
pleito. A próxima reunião ficou 
prevista para o dia 20 de julho.

Questionado sobre a pos-
sibilidade de utilização do 
Exército na segurança das elei-
ções, o secretário de Segurança 
do Estado, Cláudio Lima, disse 
que se for preciso vai contribuir 
no processo,  mas, ele acredita 
que policiais civis e militares 
podem dar conta do trabalho. 

TRE discute 
esquema de 
segurança

[ElEiÇõES Na Pb]

A retomada urgente dos 
serviços de financiamentos 
para a compra de veículos 
seminovos nas agências ban-
cárias do Bradesco, Itaú e San-
tander em João Pessoa até que 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) decida sobre a legali-
dade ou não da cobrança da 
taxa de serviços cobrada pelas 
operadoras para aquisição de 
automóveis.

Além disso, a criação de 
uma comissão especial, for-
mada por parlamentares da 
Câmara Municipal da Capital e 
Assembleia Legislativa, repre-
sentantes da Ordem dos Advo-
gados do Brasil na Paraíba, do 
Sindicato dos Comerciantes de 

Carros Seminovos e da Fede-
ração Brasileira de Bancos do 
Brasil (Febraban) para mostrar 
ao Tribunal de Justiça (TJ) que 
a enxurrada de ações, quase 26 
mil, contra o pagamento das 
taxas, tem gerado prejuízo aos 
bancos e inviabilizado a prática 
do serviço de financiamento.

Essas duas questões foram 
definidas durante a reunião 
que os vereadores Dinho (PR) 
e Mangueira (PMDB) tiveram 
com um grupo de quase vin-
te donos de concessionárias 
de automóveis seminovos, 
reunião essa acompanhada 
pelo advogado Nildo Nunes, 
conselheiro estadual da OAB-
-seccional Paraíba e pelo diretor 

jurídico da Febraban, enviado 
exclusivamente de São Paulo 
pela entidade para ouvir os 
comerciantes e o Poder Legis-
lativo Municipal sobre o caso. 
O TJ não enviou ninguém. O 
vereador Zezinho Botafogo 
(PSB), um dos que propôs a 
reunião, não compareceu, mas 
justificou a ausência.

O presidente do Sindica-
to do Comércio de Veículos 
Seminovos (Sinvep) de João 
Pessoa, empresário Valdeck 
Pinheiro Coelho, pediu ao re-
presentante da Febraban para 
que os serviços de financia-
mento voltem a ser oferecido 
nas agências, o mais rápido 
possível. 

PTB define alianças só no dia 29

vereadores pessoenses decidiram intervir para evitar a quebradeira de revendedores, gerando desemprego
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As blitze da Lei Seca 
flagraram mais de 7.000 

motoristas dirigindo sob 
efeito de álcool na cidade 
de São Paulo do início do 
ano até a última segunda-
feira. O número é maior 
que o registrado em 2011.

Governo vai investir R$ 3 milhões na
agricultura da América do Sul e Caribe

O acordo foi firmado em 
um seminário internacio-

nal sobre o assunto, na esfera 
do desenvolvimento susten-
tável, dentro da programação 
da Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimen-
to Sustentável, a Rio+20.

 As políticas públicas bra-
sileiras, no âmbito da agricul-
tura familiar, vão servir como 
exemplo para outras nações 
implementarem seus próprios 
mecanismos de produção. “As 
pessoas já veem e querem 
saber como funciona. Esses 
países podem adaptar as 
políticas públicas que desen-
volvemos aqui”, destacou o 
ministro do Desenvolvimento 
Agrário, Pepe Vargas.

Vargas disse que é de 
interesse do Brasil que os 
países envolvidos no convê-
nio desenvolvam programas 
que estimulem as atividades 
rurais produtivas como forma 
de impulsionar o crescimento 
econômico. “Quando esses 
países se fortalecerem nas po-
líticas da agricultura familiar 
nós vamos nos beneficiar com 
isso. Precisamos que nossos 
vizinhos entrem em uma rota 
de crescimento econômico 
e de inclusão social, como o 
Brasil vem vivenciando nos 
últimos anos”, disse.

O ministro acredita que a 
agricultura familiar é a grande 
alternativa para a erradicação 
da pobreza no país e no mun-
do. “O Brasil é o típico caso. 
Mais de 70% dos alimentos 
consumidos pela população 
brasileira são produzidos por 
4,3 milhões de agricultores 
familiares que produzem de 
forma mais sustentável e ge-
ram mais trabalho no campo”, 
explicou Vargas, acrescen-

>>> CONvêNIO > Acordo foi assinado com a FAO em seminário que faz parte da programação da Rio+20

Um militar do Exército 
morreu por volta das 

21h da última segunda-feira 
após uma mina explodir 
durante um treinamento no 
Campo de Instrução de Ca-
boatá, em Deodoro, na zona 
oeste do Rio de Janeiro.

Um médico ortopedista    
terá que pagar R$ 15 

mil de indenização por ter 
esquecido a lâmina de um 
bisturi dentro do joelho de 
um paciente. A condenação 
foi confirmada pelo Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina.

Rio de Janeiro – Um convênio assinado on-
tem entre o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário e a Organização para a Agricultura e a 
Alimentação das Nações Unidas (FAO) desti-

nou R$ 3 milhões para promover um conjunto 
de ações que fortaleçam a agricultura familiar 

na América Latina e em países do Caribe.

tando que 74% do trabalho 
do campo é gerado pelos 
empreendimentos familiares.

Já o diretor-geral da FAO, 
José Graziano, disse que, a 
partir do segundo semestre, 
será incluído, na pauta do 
Conselho de Segurança da Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU), o tema da segurança 
alimentar. “Há uma relação 
muito forte entre segurança 
alimentar e paz. Se a gente 
olhar os países que têm con-
flitos, guerras internas, todos 
eles têm um problema crônico 
de fome”, observou.

Sobre a erradicação da 
extrema pobreza no país, o 
ministro Pepe Vargas infor-
mou sobre a existência de um 
esforço para que até 2014 esse 
desafio tenha sido superado.

“As pessoas costumam 
associar a necessidade de 
doação apenas à ocorrência 
de acidentes, mas há tam-
bém pacientes que fazem 
tratamento de câncer e de 
outras doenças em que há 
necessidade de transfusão 
o tempo todo. Então, é fun-
damental que essa doação 
ocorra os 365 dias do ano”, 
disse o secretário estadual 
de Saúde do RJ, Sérgio Côr-
tes, que acompanhou Pa-
dilha na ação desta quinta, 
enfatizando que as doações 
também são importantes 
para abastecer hospitais da 
rede pública e aqueles con-
tratados pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS).

No ano passado, o Mi-
nistério da Saúde investiu 
R$ 380 milhões na rede de 
sangue e hemoderivados 
no país e para 2012 prevê 
R$ 580 milhões em investi-
mentos na área.

Rio de Janeiro - A empresa 
Itaipu Binacional vem desen-
volvendo projeto pioneiro no 
país para que a energia for-
necida à Ilha de Fernando de 
Noronha, em Pernambuco, seja 
substituída por energias solar 
e eólica ainda este ano.

O presidente da Itaipu, 
Jorge Samek, informou duran-
te a Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimen-
to Sustentável, a Rio+20, que 
técnicos da empresa vêm traba-
lhando há vários anos em par-
ceria com diversas empresas 
europeias, para desenvolver 
um sistema de baterias “alta-
mente eficiente”, a partir do 
cloreto de sódio, que não causa 
danos ao meio ambiente. .

Essas baterias armazena-

rão energia solar e eólica ao 
longo do dia para prover a 
ilha, com seus cerca de 3,5 mil 
habitantes, de uma energia 
“mais pura e renovável, que 
substituirá os atuais geradores 
da usina que fornece energia 
para Fernando de Noronha a 
partir do óleo diesel.

“É um sistema que vem 
sendo utilizado cada vez mais 
e que dá mais autonomia aos 
carros elétricos. O processo 
consiste em armazenar, du-
rante o dia, a energia solar e 
também a proveniente dos 
ventos – abundantes na região 
– em baterias que acumularão 
energia para suprir as necessi-
dades da ilha também durante 
a noite”.

Samek informou à Agên-

cia Brasil, que o projeto custará 
cerca de R$ 17 milhões e está 
sendo desenvolvido a pedido 
da Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep), órgão do Mi-
nistério de Ciência, Tecnologia 
e Inovação.

“A Finep solicitou a nós de 
Itaipu um projeto que aprovei-
tasse todo o sistema solar para 
abastecer de energia elétrica 
a Ilha de Fernando de Noro-
nha. Durante o dia será feito 
o armazenamento energético 
proveniente do sol e dos ventos 
em baterias abastecidas com 
cloreto de sódio”, explicou.

Segundo o engenheiro 
Celso Novaes, responsável 
pelo projeto, a ideia inicial é 
instalar uma planta piloto de 
4,3 megawatts (MW), o dobro 

das necessidades atuais da ilha. 
“Com a implantação do proje-
to, vamos viabilizar que uma 
comunidade isolada, que não 
tem rede de distribuição, possa 
aproveitar melhor a energia 
vinda do sol e dos ventos.

Segundo ele, a dificuldade 
inicial foi desenvolver um sis-
tema que permitisse armazenar 
a energia produzida durante o 
dia para ser também utilizada 
à noite. “Basicamente, o con-
ceito consiste em absorver as 
energias produzidas de forma 
aleatória (pelo sol e o vento) e 
sobre as quais você não tem 
controle, guardá-las em uma 
bateria especial, totalmente 
reciclável, e depois devolver 
essa energia na hora em que 
a demanda é maior – à noite”.

[EM FERNANDO DE NORONHA]

Itaipu desenvolve projeto pioneiro

Curitiba – Os três estados 
da Região Sul registram, este 
ano, 38 mortes provocadas 
pelo vírus Influenza H1N1.  
Até o dia de ontem, morreram 
28 pessoas em Santa Catarina, 
cinco no Paraná e cinco no Rio 
Grande do Sul.

São 309 os casos de gripe 
suína confirmados por exames 
de laboratório em Santa Cata-
rina, 64 no Paraná e 26 no Rio 
Grande do Sul. O inverno, que 
começou oficialmente na noite 
da última quarta-feira, facilita 
a circulação dos vários subti-
pos do vírus da gripe.

O Ministério da Saúde 
orienta os médicos a prescre-
ver o medicamento antiviral 
oseltamivir, conhecido como 
Tamiflu, a todos os pacientes 
que apresentarem quadro de 
síndrome gripal, mesmo antes 
dos resultados de exames ou 
sinais de agravamento, con-
forme protoloco atualizado 
em 2011.

“Todos os que apresen-
tarem síndrome gripal e que 
fazem parte dos grupos mais 
vulneráveis para complica-
ções, como gestantes, crianças 
pequenas, idosos e portadores 
de doenças crônicas, devem 
iniciar o tratamento”, recomen-
da o diretor do Departamento 
de Vigilância das Doenças 

[SAÚDE]

Gripe suína matou 38 pessoas  
no Sul desde o início de 2011

Transmissíveis do ministério, 
Cláudio Maierovitch.

Os sintomas são surgi-
mento simultâneo de febre, 
tosse ou dor de garganta, dor 
de cabeça, dores musculares 
ou nas articulações. Em caso de 
agravamento, o antiviral deve 
ser receitado com urgência, 
mesmo para quem não faz parte 
dos grupos mais vulneráveis.

A Secretaria de Saúde 
do Paraná recomenda que os 
estabelecimentos onde há aglo-
meração de pessoas retomem 
o cuidado com a ventilação e a 
higiene, oferecendo, por exem-
plo, dispensadores de álcool 
em gel. O secretário Michele 
Caputo Neto informou, em en-
trevista coletiva, que o Estado 
receberá do Governo Federal 
mais doses da vacina contra a 
gripe na próxima semana.

“Vamos definir nos próxi-
mos dias se ampliamos os gru-
pos prioritários para receber a 
vacina, como, por exemplo, as 
crianças de até 5 anos matri-
culadas em creches públicas”, 
disse Caputo Neto. 

As cinco pessoas que mor-
reram no Paraná tinham entre 
20 e 49 anos de idade. Dois 
casos de mortes estão sob in-
vestigação no Estado, e uma 
gestante que contraiu o vírus 
está internada em estado grave. 

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, reúne 193 chefes de Estado e será encerrada amanhã, no Riocentro

bAlANÇO

Vacinação contra paralisia atinge 71% 
Balanço divulgado pelo 

Ministério da Saúde ontem 
aponta que mais de 10 mi-
lhões de crianças já foram 
vacinadas contra a paralisia 
infantil em todo o país. O 
contingente representa 71% 
das crianças de até cinco 
anos - a meta é chegar a pelo 
menos 95% dos 14,1 milhões 
de crianças nessa faixa etária. 

Os Estados com as maio-
res coberturas vacinais até 
hoje são São Paulo (83,5%), 
Goiás (82,7%), Paraná (82,6%), 
Rio Grande do Sul (82,2%) e 
Santa Catarina (80,6%). 

A coordenadora do Pro-
grama Nacional de Imuni-
zações, Carla Domingues, 
afirma que, embora o ritmo 
da campanha esteja satisfa-
tório, a meta ainda não foi 
atingida.“É fundamental que 
os pais e responsáveis se 
conscientizem da importância 
de proteger as crianças para 
que possamos manter o Brasil 
livre da poliomielite.” 

Pelo cronograma do mi-
nistério, a campanha conti-

nua até o dia 6 de julho. Em 
São Paulo, a Secretaria da 
Saúde informou que campa-
nha vai até hoje, mas os pais 
que levarem seus filhos aos 
postos de saúde após a data 
também poderão solicitar a 
vacina. 

MUDANÇA NO CAlEN-
DÁRIO - A partir de agosto, a 
vacinação contra a poliomie-
lite terá uma mudança, com a 
combinação das gotinhas com 
a forma injetável da vacina 
- por ter o vírus inativo em 
sua composição, essa nova 
vacina é tida como ainda mais 
segura. Esse novo modelo 
foi anunciado no início do 
ano e está mantido, afirma o 
ministério. 

Crianças que nascerem 
nos próximos meses já de-
vem pegar o novo esquema 
vacinal. Aos dois e quatro 
meses de idade, a criança 
será vacinada com a forma 
injetável. Aos seis e quinze 
meses e no reforço anual feito 
no primeiro semestre de cada 

ano, receberá as gotinhas. 
Já no segundo semestre 

de cada ano, haverá uma mo-
bilização nacional para revisar 
as carteirinhas de vacinação 
das crianças e tapar eventuais 
buracos de imunização. 

A vacina oral será man-
tida no calendário da criança 
e nos reforços anuais para 
ampliar o alcance dessa imu-
nização. Isso porque o vírus 
presente na vacina cai no 
meio ambiente pelas fezes 
da criança e consegue, assim, 
entrar em contato com outras 
pessoas. 

vERbA - Em todo o país, 
foram distribuídas 23 milhões 
de doses da vacina oral. O 
Ministério da Saúde investiu 
R$ 37,2 milhões em repasses 
do Fundo Nacional de Saúde 
para os fundos estaduais e 
municipais para a operacio-
nalização das campanhas. 
Também foram destinados R$ 
16,7 milhões para a aquisição 
das vacinas. 

O governo está testando, 

por um projeto piloto em 100 
municípios, um novo sistema 
para o registro das doses de 
vacinas aplicadas. Em vez de 
registrar por dose aplicada, a 
proposta é que o registro seja 
feito por criança imunizada. 

Com isso, o ministério 
quer melhorar a informação 
e evitar que municípios que 
atendem crianças de outras 
c idades tenham taxas de 
imunização acima de 100% 
e outros municípios,  que 
perdem registros de crianças 
imunizadas pelo vizinho, te-
nham índices que pareçam 
insatisfatórios. 

O último caso da doen-
ça no país foi registrado em 
1989, na Paraíba. Em 1994, o 
país recebeu da Organização 
Mundial da Saúde o certifica-
do de eliminação da doença. 
Embora não haja circulação 
do vírus no Brasil, neste ano 
16 países registraram casos 
de paralisia infantil, sendo 
que, em três deles, a doença 
é considerada endêmica: Afe-
ganistão, Nigéria e Paquistão. 

FOTO: Divulgação 
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O papa Bento XVI pediu 
ontem o fim da vio-

lência na Síria e solicitou 
à comunidade internacio-
nal que não economize 
esforços para evitar um 
“conflito generalizado” da 
situação.

Novo banho de sangue atinge a Síria 
com a morte de dezenas de pessoas

O    secretário de Co-
mércio dos Estados 

Unidos, John Bryson, 
renunciou ontem o cargo, 
dez dias após provocar 
dois acidentes de trânsito, 
ainda inexplicados, na 
Califórnia.

A  Jordânia concedeu        
asilo político ontem 

ao piloto de caça sírio que 
desertou, pousando sua 
aeronave esta manhã no 
norte do país, informou 
o porta-voz do Governo, 
Samih Maayatah.

Dezenas de pessoas morreram ontem devido 
aos intensos bombardeios das tropas do 

regime sírio nos redutos rebeldes de Homs, 
Deraa e na periferia de Damasco, segundo 

informaram vários grupos da oposição. 

A extensão dos poderes 
da Junta Militar no Egito é 
hoje maior do que durante 
o regime de Hosni Mubarak 
e permite a continuação 
das violações de direitos 
humanos, denunciou ontem 
a organização internacio-
nal HRW (Human Rights 
Watch). 

Nos últ imos dias,  a 
Junta Militar que governa 
o país de forma provisó-
ria adotou uma série de 
medidas para se proteger 
diante do anúncio previsto 
dos resultados oficiais das 
eleições presidenciais. 

A ONG ainda lembrou 
o decreto do Ministério 
da Justiça que permite aos 
militares prender civis e 
fazer anexos à Constitui-
ção interina, aprovado pela 
Junta Militar no último dia 
17, aumentando suas prer-
rogativas para aplicar a lei 
civil. Segundo a HRW, isso 
representa a continuação 
dos julgamentos militares 
a civis. 

O decreto emitido há 
três dias para reformar o 
Conselho Nacional de Defe-
sa e conceder aos militares 
mais poderes sobre assun-
tos de segurança nacionais 
também foram criticados 
pela ONG. “Este é o último 
sinal que ainda não haverá 
uma entrega de poder sig-
nificativo a uma autoridade 
civil”. 

[gOVERNO pROVISÓRIO]

Egito: ONG critica excesso
de poder de Junta Militar

Além disso, a organi-
zação adverte que com uma 
maior autoridade para apli-
car a lei, a impunidade dos 
militares pode aumentar. O 
grupo de direitos humanos 
citou abusos cometidos no 
último ano pelo Exército 
como torturas a manifestan-
tes presos e uso excessivo 
de força para dispersar os 
protestos. 

pRISÃO DE CIVIS - Outro 
decreto do Ministério da 
Justiça permite os oficiais 
da polícia e a inteligência 
militar prenderem civis por 
crimes como: divulgação de 
informação falsa com o ob-
jetivo de afetar a segurança 
nacional, operar uma associa-
ção não registrada e insultar 
um oficial governamental, o 
Exército ou o Parlamento. 

Sobre esse ponto, o sub-
diretor da HRW no Oriente 
Médio, Joe Stork, disse que 
é uma tentativa de incorpo-
rar à lei ordinária poderes 
excepcionais como os da Lei 
de Emergência, que expirou 
em 31 de maio após 31 anos 
em vigor. 

O estado de emergên-
cia possibil itou durante 
décadas a suspensão das 
liberdades de imprensa, 
a ampliação dos poderes 
dos órgãos de segurança e 
anulação dos direitos civis 
e políticos com a desculpa 
da luta antiterrorista.

Os Comitês de Coorde-
nação Local (CCL) de-

nunciaram a morte de cem 
pessoas, entre elas dez meno-
res, enquanto o Observatório 
Sírio de Direitos Humanos 
informou que 80 civis e 45 
membros das forças gover-
namentais perderam a vida 
em combates com os rebeldes.

As zonas mais castigadas 
pelos bombardeios foram o 
bairro de Dir Baalba, em Homs, 
localidade onde a Cruz Ver-
melha tenta há dias conseguir 
acesso, a cidade de Injel, em 
Deraa, e vários povoados nos 
arredores da capital. A média 
de vítimas em Homs, um dos 
principais redutos da oposição 
e alvo de pesadas ofensivas 
do exército há meses, oscila 
entre 24 e 32 mortos por dia, 
segundo as fontes. De acordo 
com o Observatório, entre os 
mortos em Dir Baalba está um 
dos comandantes do rebelde 
Exército Livre Sírio (ELS).

Em Injel, os dois grupos 
opositores afirmaram que um 
massacre contra a população 
civil deixou 18 mortos, o por 
isso o número de vítimas 
em Deraa é de mais de vinte 
pessoas. O ativista Omar al 
Hariri de Deraa confirmou à 
EFE este número e explicou 
que o exército sírio primeiro 
bombardeou a cidade de seus 
postos de controle localizados 
nos arredores da localidade. 
Em seguida, as tropas e os 
“shabiha” (milicianos leais 

ao regime) entraram em Injel 
e posicionaram franco-atira-
dores nos tetos dos edifícios.

Na periferia de Damasco, 
continuaram os bombardeios 
em Duma, onde foram ouvi-
das várias explosões. Segundo 
os CCL, mais de vinte pessoas 
morreram neste povoado e 
dezenas ficaram feridas devi-
do aos intensos bombardeios, 
enquanto um grande número 
de moradores teve que se re-
fugiar em zonas mais seguras. 
Os bombardeios e ataques das 
forças do regime também cas-
tigaram as províncias de Idleb 
e Hama. Além disso, ocorre-
ram violentos enfrentamentos 
entre os rebeldes do Exército 
Livre Sírio (ELS) e as tropas 
leais ao presidente Bashar 
al Assad em Homs, Idleb, 
Aleppo, Deraa e na periferia 
de Damasco, nos quais mor-
reram 45 soldados do regime, 
segundo o Observatório.

As deserções vão aos 
poucos enfraquecendo o exér-
cito sírio. Um piloto pousou 
hoje na Jordânia e obteve asilo 
político, enquanto os ativistas 
divulgaram um vídeo no qual 
quatro altos comandantes, 
entre eles dois generais, anun-
ciavam sua união ao ELS. Des-
de o início do conflito, mais 
de 10 mil pessoas morreram, 
230 mil se deslocaram interna-
mente e 60 mil se refugiaram 
em países fronteiriços, como a 
Turquia e o Líbano, segundo 
dados da ONU.

Pelo menos 75 pessoas 
morreram no naufrágio ontem 
de um barco de imigrantes 
perto da remota ilha austra-
liana de Natal, no Oceano 
Índico, informou a polícia. 
Grande parte das 200 pessoas 
a bordo provavelmente mor-
reu, declarou o porta-voz da 
polícia do estado da Austrália 
Ocidental, Karl O’Callaghan, 
a respeito da embarcação 
que partiu do Sri Lanka. As 
equipes de resgate avistaram 
40 sobreviventes em cima do 
casco do navio.

“As primeiras informações 
falam de 75 pessoas que morre-
ram afogadas, mas insisto que 
são informações não confirma-
das”, disse O’Callaghan. “Nós 
acreditamos que havia 200 

refugiados a bordo. De acordo 
com o que nos informam dos 
aviões (enviados ao local para 
as operações de socorro), não 
havia 200 coletes salva-vidas 
no barco”, completou.

A embarcação naufragou 
durante a tarde 120 milhas ao 
norte da ilha de Natal, a 2.600 
km das costas do noroeste da 
Austrália e a 300 km das costas 
da Indonésia. O barco havia 
emitido um pedido de socorro 
durante a tarde para anunciar 
o naufrágio, 120 milhas náuti-
cas ao norte da ilha.

“Ao que parece, o barco 
transporta 200 pessoas”, afir-
mara mais cedo uma fonte 
da Autoridade Australiana de 
Segurança Marítima (AMSA), 
que confirmou sobreviven-

tes no acidente. Os serviços 
de emergência da Indonésia 
coordenam os resgates. Três 
navios da Marinha australiana 
e outras duas embarcações mi-
litares, assim como um avião 
Orion, foram enviados ao local.

A ilha Natal é um terri-
tório australiano situado no 
Oceano Índico, a 2.600 km da 
costa noroeste da Austrália e a 
300 km das costas indonésias.

Em dezembro de 2010, 
uma embarcação com emi-
grantes do Irã e Iraque bateu 
contra rochas e matou 50 
pessoas.

O barco havia sido visto 
por uma patrulha australiana 
às 15h locais e duas embar-
cações foram enviadas em 
socorro.

O novo primeiro-mi-
nistro grego conservador, 
Antonis Samaras, revelou 
ontem a composição de seu 
governo de coalizão, que 
renegociará com a UE e com 
o Fundo Monetário Interna-
cional as condições do plano 
de austeridade.

As formações conserva-
dora, socialista e de esquerda 
moderada coligadas no exe-
cutivo indicaram em um co-

municado que o objetivo do 
governo é “revisar os termos 
do acordo de resgate (...) sem 
que isso ameace a permanên-
cia do país na zona do euro”. 

O presidente da Comis-
são Europeia, José Manuel 
Durao Barroso, felicitou a 
formação do executivo como 
“um sinal claro da determi-
nação da Grécia em cumprir 
seus compromissos e perma-
necer no euro”.

A Grécia, abatida econo-
micamente com uma reces-
são pelo quinto ano conse-
cutivo, com uma hemorragia 
contínua de depósitos ban-
cários e um desemprego de 
22,6%, quer obter um prazo 
suplementar de dois anos, 
até 2016, para sanear suas 
finanças públicas. O país 
precisará, no entanto, de até 
20 bilhões de euros suple-
mentares, segundo fontes.

[TRAgÉDIA]

[ApÓS ElEIÇÕES]

Naufrágio de barco mata 75

Grécia anuncia novo governo

Grupo Al Qaeda 
assume autoria 
de atentado

[IÊMEN]

A organização terroris-
ta Al Qaeda na Península 
Arábica assumiu ontem o 
assassinato do comandante 
da zona militar do sul do 
Iêmen, geral Salem Qatan, 
que morreu num atentado 
suicida realizado no porto 
de Aden na segunda-feira 
passada.

O grupo extremista dis-
se em comunicado publicado 
em um site jihadista que 
Qatan foi executado pois di-
rigia “a campanha mista dos 
Estados Unidos e do Iêmen 
nas províncias de Abian e 
Shabua”, cenário desde maio 
de uma forte ofensiva militar 
que tem o objetivo de expul-
sar os membros da Al Qaeda 
desta região do país.

A Al Qaeda advertiu 
que o atentado é “uma men-
sagem aos comandantes da 
ofensiva mista de que a orga-
nização é mais forte do que 
expressam suas palavras”.

O grupo indicou que o 
ataque contra Qatan foi rea-
lizado para vingar “o sangue 
dos mártires que juraram 
combater os corruptos que 
aceitaram ser um objeto da 
guerra dos EUA contra os 
muçulmanos do Iêmen”.

Qatan era um alvo pri-
mordial da Al Qaeda na Pe-
nínsula Arábica pois dirigia 
operações contra o grupo ex-
tremista em Abian, e por isso 
sua baixa é considerada um 
forte golpe contra o exército.

>>> bOMbARDEIOS> Tropas do regime sírio atacaram redutos rebeldes de Homs, Deraa e Damasco

qUEDA DE AVIÃO NA INDONÉSIA DEIXA 10 MORTOS

Um avião das Forças Armadas da Indonésia caiu ontem em um bairro residencial da Capital do país, 
Jacarta, provocou a morte de pelo menos dez pessoas, além de danos a vários edifícios, informou a 

imprensa local. O acidente matou sete militares que estavam a bordo da aeronave Fokker F-27, duas crian-
ças de dois e seis anos de idade e uma mulher que cuidava delas no local onde houve a queda. O impacto 
causou incêndios em oito residências, segundo o canal de televisão “Metro TV”, que informou ainda que 
aparentemente o avião tinha problemas para aterrissar na base da Força Aérea da Indonésia em Halim 
perdanakusuma, na mesma região.

FOTO:  Divulgação
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Tribunal de Justiça nega novo hc 
mantém carlos cachoeira preso

>>> InvesTIgAção  > Relator diz que soltar o acusado poderia resultar na destruição de provas

Como quem rouba
 Rápido como quem rouba, é 

expressão usada para definir a celeri-
dade de atos em geral finórios.

Com todo respeito que o ato 
não merece, nessa categoria se 
enquadra a decisão de comissão es-
pecial da Câmara dos Deputados que 
transfere da Presidência da República 
ao Congresso o poder de fixar o teto 
salarial do funcionalismo público, e 
vincula os proventos dos parlamen-
tares aos vencimentos dos ministros 
do Supremo Tribunal Federal.

Isso no espaço de meia hora, na 
semana de suspensão de atividades 

no Parlamento - entre as quais a CPI 
do Cachoeira - em função da confe-
rência Rio+20, no momento em que 
o País olhava a foto de Lula reve-
renciando Maluf nos jardins na Rua 
Costa Rica enquanto o anfitrião afaga 
paternalmente os recém-repaginados 
cabelos de Fernando Haddad.

Reportagem precisa e detalhada 
de Denise Madueño publicada ontem  
no Estado mostra que, na prática, 
tal decisão anula as duas reformas 
administrativas feitas pelos governos 
Fernando Henrique e Lula nas esferas 
federal, estadual e municipal.

O Poder Executivo perde a 
prerrogativa de cortar valores acima 
do teto (hoje em R$ 26.723,13) e o 
Legislativo passa a dar a regra sem o 
desconforto de sanção ou veto por 
parte de quem administra o Orça-
mento.

Ficam livres o Congresso Nacio-
nal, as assembleias legislativas e as 
câmaras municipais para autorizar o 
acúmulo de vantagens (salários adi-
cionais e aposentadorias, por exem-
plo) como bem lhes aprouver.

À exceção de quem paga a 
conta, saem ganhando todos os que 
labutam pela volta do império dos 
marajás. Ao Congresso, por exemplo, 
bastará fixar um teto “delta x” aos 
salários do Supremo para que tenha 
automaticamente assegurado o pró-
prio reajuste sem a necessidade da 
desgastante discussão a respeito.

Agora mesmo tramita na Câmara 
projeto de aumento dos salários dos 
magistrados para R$ 32.147,90 com 
efeito retroativo a janeiro de 2012. 
Ou seja, aprovando a vinculação de 
vencimentos, suas excelências pegam 
o mesmo bonde.

Um escândalo que só não é mais 
escandaloso porque dificilmente uma 
coisa dessa passa por duas votações 
em plenário da Câmara e outras duas 
no Senado, em função da reação que 
provocará.

Sobrará apenas mais um desgas-
te imenso que poderia ser evitado 
se o Poder Legislativo, ou parte dele, 
não vivesse completamente aparta-
do da sociedade, voltado para suas 
mesquinhas, minúsculas, degradantes 
e inúteis espertezas. 

só empuRRAndo - Apesar 
de toda a repercussão negativa da 
recusa da CPI em convocar Fernando 
Cavendish, o PMDB continua decidido 
a votar contra.

Principalmente se o PT resolver 
o mesmo. Mas, se os petistas muda-
rem e convocarem, os pemedebistas 
não carregarão sozinhos esse andor.

FaLatório - Diante da foto 
mais famosa do Brasil vem à men-
te frase de Lula sobre os vídeos do 
então governador do Distrito Federal, 
José Roberto Arruda, assessores e 

parlamentares recebendo maços de 
dinheiro de investigados pela polícia 
por corrupção. 

“As imagens não falam por si”, 
disse ele em dezembro de 2009.  O 
problema é que falam e falam alto.

Como falaram as imagens da 
dinheirama apreendida na empre-
sa de Roseana Sarney em 2002, de 
Waldomiro Diniz e Carlos Cachoeira 
em 2004, dos dólares na cueca de 
dirigente petista em 2005, do funcio-
nário dos Correios recebendo propina 
no mesmo ano, do pacote de R$ 1,9 
milhão pego na posse dos “alopra-
dos” em 2006.

Ah, bom - Ainda a propósito da 
aliança, passou batida uma declara-
ção do secretário-geral da Presidên-
cia, Gilberto Carvalho: “Houve uma 
troca (de cargos), como tem havido 
em qualquer negociação. Não houve 
dinheiro”.

Não lhe tendo sido perguntado 
se houve e como se fosse admissível 
pensar que tivesse havido, Carvalho 
aventou hipótese com jeito de ato 
falho.

Krammer
Dora agora mesmo tramita na 

Câmara projeto de aumento 
dos salários dos magistrados 

para r$ 32.147,90 com efeito 
retroativo a janeiro de 2012. 

dora.kramer@grupoestado.com.br

Brasília (aE) - o contraventor Carlos au-
gusto ramos, o Carlinhos Cachoeira, vai 

continuar preso. a segunda turma cri-
minal do tribunal de Justiça do Distrito 

Federal negou ontem mais um pedido de 
habeas corpus feito pelos defensores de 
Cachoeira, comandados pelo ex-ministro 

da Justiça Márcio thomaz Bastos.

politica.auniao@gmail.com

> edIToR: Damásio Dias 
> E-MaiL: damasiodias@gmail.com

> TwITTeR: @damasiodias

 > RedAção: 83-3218-6509

a esposa de Carlinhos Cachoeira, andressa Mendonça (c), deixa a 2ª turma Criminal do tribunal de Justiça

Foto: Dida Sampaio/aE [ação Do PSD]

[rDC Para o PaC]

[tEto SaLariaL]

Supremo adia 
decisão sobre 
tempo de TV

Oposição 
ameaça ir ao 
STF contra

Maia defende acúmulo de 
vencimentos por servidor

PSDB diz que PEc cria uma “casta”

Juiz se defende em nota   
Brasília - O juiz Leão 

Aparecido Alves divulgou 
ontem nota em que se defen-
de das acusações de vazar 
informações da Operação 
Monte Carlo, que apurou su-
posto esquema de corrupção 
e exploração de jogos de azar 
liderado por Carlos Augusto 
de Almeida Ramos, o Carli-
nhos Cachoeira.

Como titular da 11ª Vara 
Federal em Goiás, Leão de-
veria assumir o caso com a 
saída do colega Paulo Moreira 
Lima, ameaçado pelo crime 
organizado, mas se declarou 
impedido porque é próxi-

mo de Cachoeira e de José 
Olímpio Queiroga Neto, um 
dos principais auxiliares do 
empresário.

Segundo Leão, a maior 
prova de que não houve va-
zamento de informações é 
que Cachoeira, Queiroga e os 
outros réus presos no dia 29 
de fevereiro não fugiram. In-
terceptações da Polícia Fede-
ral datadas de 7 de fevereiro 
identificaram uma conversa 
de Cachoeira que faz suposta 
referência ao magistrado: 
“Dia 14 o Leão assume a Vara 
e ela ficou de avisar se vai ter 
prisão ou não”.

São Paulo (AE) - O im-
bróglio em torno da cessão do 
tempo de propaganda eleitoral 
gratuita no rádio e na TV e o 
acesso ao fundo partidário 
para o PSD deve ficar para a 
semana que vem. O Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
encerrou a sessão de ontem 
sem julgar a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Adin) 
4795, movida pelo Demo-
cratas e outros seis partidos 
questionando a possibilidade 
de mudança na legislação elei-
toral para garantir acesso do 
PSD à propaganda e ao fundo 
partidário. O julgamento, que 
estava na pauta desta quin-
ta, poderá ser realizado na 
quarta-feira que vem, quando 
será realizada uma sessão 
extraordinária a partir das 9h.

O PSD move petição no 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) desde novembro do 
ano passado buscando uma 
redefinição do tempo de pro-
paganda eleitoral gratuita no 
rádio e na TV e a liberação do 
fundo partidário para as elei-
ções de 2012. A ação está para-
da por decisão dos ministros 
que, segundo a assessoria de 
imprensa do TSE, aguardam 
resultado do julgamento no 
STF para retomar o trabalho.

Brasília (AE) - A oposição 
promete recorrer ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) caso o 
Senado aprove a medida pro-
visória que simplifica o regime 
de contratação para obras do 
Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), carro-
-chefe do Governo Federal. A 
matéria deve ser apreciada a 
partir da semana que vem em 
plenário, após ter sido apro-
vada no início do mês pela 
Câmara dos Deputados.

Para o líder dos tucanos 
no Senado, Alvaro Dias (PR), 
o regime diferenciado para o 
PAC é mais grave ainda que 
o anterior. 

O bicheiro está preso desde 
o dia 29 de fevereiro, acu-

sado de comandar uma rede 
de jogos ilegais em Goiás e nos 
municípios daquele Estado 
próximos à capital.

O relator do habeas cor-
pus, desembargador José Car-
los Souza e Ávila, votou contra 
o pedido feito pela defesa de 
Cachoeira. Foi seguido dos 
desembargadores Silvanio 
Barbosa Santos e Roberval 
Casemiro Belinati. A ação que 
requeria a soltura de Cachoei-
ra se referia à Operação Saint-
-Michel, da Polícia Civil do 
DF, que apurou uma suposta 
tentativa de fraude em licita-
ção do sistema de venda de 
bilhetes do transporte público 
de Brasília.

Para o desembargador 
José Carlos Souza, soltar Ca-
choeira poderia resultar na 
destruição de provas, pois 
existe a suspeita de que pes-
soas ligadas ao contraventor 
estão fazendo pressão sobre 
integrantes do Judiciário e do 
Ministério Público, a exemplo 
do juiz federal Moreira Lima, 
de Goiás, que abandonou 
o caso alegando que sofria 
ameaças. Thomaz Bastos disse 
desconhecer essas pressões.

“A possibilidade de des-
truição ou desaparecimento 
de provas se mostra admissível 
com a soltura do paciente, além 

de inviabilizar a apuração dos 
fatos em toda a sua extensão”, 
disse o relator do habeas cor-
pus no Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal. O pai, um 
irmão e Andressa Mendonça, 
esposa de Cachoeira, estavam 
presentes ao julgamento. 

Dora Cavalcanti, uma 
das advogadas de Cachoeira, 
afirmou que vai recorrer da de-
cisão ao Superior Tribunal de 
Justiça (STJ). “A nosso ver essa 
decisão foi lamentavelmente 
injusta”, disse ela.

Os defensores de Cacho-
eira insistiram na tese de que 
o Tribunal de Justiça não tinha 
competência para processar 
e julgar Cachoeira, que já 
responde a processo na esfera 
federal, e ainda que a prisão 
cautelar é medida excepcional. 

Os três desembargadores 
concordaram que a Corte tem 
competência para julgar Ca-
choeira e sustentaram que o 
réu representa perigo à ordem 
pública. A juíza da 5ª Vara do 
Tribunal, Ana Cláudia Barre-
to, também já tinha negado a 
liberdade ao bicheiro.

Segundo o relator José 
Carlos Souza e Ávila, Cacho-
eira é quem toma as decisões 
no grupo e a influência da 
organização é impressionante. 
“Há risco de os ilícitos serem 
retomados,” destacou o magis-
trado em seu voto.

Brasília (AE) - O pre-
sidente da Câmara, Marco 
Maia (PT-RS), defendeu a 
possibilidade de acúmulo de 
vencimentos por servidores 
públicos, mesmo que a soma 
exceda o teto constitucional, 
igual ao salário do ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) - R$ 26.723,13. Ele afir-
mou não haver previsão ainda 
para a votação da proposta de 
emenda constitucional aprova-
da nessa quarta em comissão 
especial e que, na prática, aca-
ba com o teto salarial.

“Um funcionário público 
que se aposentou pelo teto e 
foi requisitado, foi recontrata-
do, precisa receber um tipo de 
remuneração, se não estaria tra-
balhando por caridade”, disse. 
Ele argumenta que esse é um 
caso em que o servidor poderá 
receber acima do teto. “Ele vai 
receber a mais por estar pres-

tando serviço. É perfeitamente 
normal e bom para o país po-
der utilizar-se de experiência 
acumulada de pessoas que têm 
conhecimento”, continuou.

O projeto aprovado per-
mite o acúmulo de pagamentos 
de várias fontes - incluindo 
aposentadoria, salários, bene-
fícios, decisões judiciais - para 
o servidor público, mesmo 
que a soma passe o valor do 
teto. O texto aprovado retira 
ainda os limites atuais para o 
salário dos servidores estadu-
ais e municipais. Eles poderão 
ter vencimentos acima dos 
subsídios dos governadores 
e dos prefeitos, que servem 
atualmente de barreira salarial.

Marco Maia discorda do 
fim desses limites. No entanto, 
argumenta que esse assunto 
poderia ser tratado pelas As-
sembleias Legislativas e pelas 
Câmaras Municipais. “Deve 

haver tetos nos Estados e esta-
belecer regras para organizar a 
política salarial”, afirmou. “Os 
Estados podem regulamentar 
como será o teto. Isso não pre-
cisa necessariamente ser por lei 
federal”, defendeu Maia.

O presidente da Câmara 
afirmou que a proposta apro-
vada quarta-feira, antes de 
entrar na pauta, será debatida 
no colégio de líderes. “O fato 
de ser aprovada pela comissão 
não significa que (a proposta) 
representa a opinião da maioria 
da Câmara ou do conjunto dos 
líderes”. 

No final de 2010, Marco 
Maia patrocinou o aumento 
salarial dos deputados, sena-
dores, presidente e vice-presi-
dente da República e ministros 
de Estado para equiparar seus 
salários ao do ministro do 
Supremo. Maia é a favor da 
equiparação desses salários.

O líder do PSDB no Sena-
do, Alvaro Dias (PR), afirmou 
que a proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) que acaba 
com os tetos salariais para 
servidores públicos vai criar 
uma “casta de privilegiados”.

O tucano defendeu que 
se combata “com veemência” 
a proposta, aprovada nesta 
quarta por uma comissão 
especial da Câmara dos Depu-
tados. A matéria ainda terá de 
ser submetida à votação pelo 

plenário da Casa antes de ser 
remetida para o Senado.

“Nós temos que comba-
tê-la com veemência, porque 
é um absurdo. O teto consti-
tucional foi um avanço, uma 
conquista da sociedade. Essa 
iniciativa é um retrocesso 
imperdoável. É tentativa de 
se constituir uma casta de pri-
vilegiados no serviço público 
do país, na contramão das 
aspirações da sociedade, no 
momento em que o país tem 

demandas sociais incríveis”, 
afirmou.

Para Alvaro Dias, a pro-
posta abriria uma brecha 
para que outros setores da 
sociedade apresentem “rei-
vindicações semelhantes”. 
É o caso, exemplificou, dos 
próprios deputados e sena-
dores. Pelo texto aprovado, 
caberia exclusivamente ao 
Congresso fixar o maior sa-
lário pago na administração 
pública federal.
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> Mais festa
Além de Elba, se apresentarão na madrugada do sábado para domin-
go Genival Lacerda, João Lacerda, Geraldinho Lins, Tony Dummond e 
CIA Folclórica Orígenes. No domingo, o forrobodó fica por conta de 
Oswaldinho, Léo Magalhães, Adriano José e o Grupo de Dança Caetés.

> Seguro DPVAT 
A partir desta segunda-feira, as vítimas de acidentes de trânsito da 
Paraíba poderão solicitar, gratuitamente, o Seguro DPVAT, nas agências 
dos Correios no Estado. Com a ampliação da rede de atendimento do 
Seguro DPVAT no Paraíba, 193 municípios serão atendidos no Estado. 

> Em três dias
O Sisu registrou um número de candidatos superior ao total de todo 
o período de inscrições do semestre letivo de 201, que foram 446.508 
candidatos e 849.359 inscrições. Já foram inscritos 484.756 estudantes. 
Como cada candidato pode optar por até dois cursos, foram registradas 
936.808 inscrições.

> Sem acordo
Os auxiliares de Saúde Bucal (ASB) da PMCG, que estão em greve por 
tempo indeterminado, continuam cobrando do prefeito Veneziano Vital 
o enquadramento deles no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração 
(PCCR) dos servidores da Saúde, a partir do mês de abril. 

> Custo 
Segundo a categoria, a atualização dos salários desses servidores 
custaria, para os cofres da administração municipal menos de R$ 
4.300 por mês. Para eles, “o que demonstra que não o faz por falta 
de compromisso com os trabalhadores”. 

> “Galo duro”
O Treze segue firme e per-
manece com a liminar que 
lhe garante a participação 
na Série C do Brasileirão 
2012. Ontem, o ministro 
Marco Buzzi, do Superior 
Tribunal de Justiça – STJ 
rejeitou embargos de de-
claração interpostos pela 
Confederação Brasileira 
de Futebol – CBF, em Bra-
sília. 

> Alerta
O estupro de uma criança 
de onze anos nas proxi-
midades do Parque do 
Povo chama a atenção 
para um fato alarmante. 
É visível a grande quan-
tidade de menores no 
São João de Campina 
Grande trabalhando, pe-
rambulando e até mesmo 
bebendo dentro do com-
plexo junino.

#campinaemnotas

>> Foi Dito
> Números
A Secretaria de Saúde informou que, em quatro dias da realização 
da Campanha de Vacinação contra a poliomielite (paralisia infantil), 
a Coordenação de Imunização do município já contabilizou 14.304 
crianças menores de cinco anos de idade vacinadas contra a doença. 

> Mais números 
De acordo com os dados da secretaria, esses números representam 
48,26% da meta total. Ainda conforme a assessoria da pasta, a faixa 
etária com maior número de crianças imunizadas é entre 2 e 3 anos, 
2.878, o que correspondem a 51,60% da meta para esta idade.

> Continuação
É importante lembrar que a campanha contra a poliomielite, que vai 
até o dia 6 de julho, continua na manhã desta sexta-feira, mas, por 
conta do ponto facultativo das repartições municipais no horário da 
tarde, será retomada somente a partir da próxima segunda-feira, 25.

> É festa
O Maior São João do Mundo pega fogo neste fim de semana. Hoje à 
noite, o destaque é a apresentação de Os Nonatos, no palco princi-
pal do Arraial Hilton Motta. Amanhã, a grande atração deverá lotar 
mais uma vez o Parque do Povo. Trata-se da cantora paraibana Elba 
Ramalho.

Últimas
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>>> cOntingEntE > Dos 424 alunos que concluíram o Curso de Formação, 201 foram nomeados, restando 203

Estado prorroga por mais dois anos 
validade do concurso da Polícia Civil

O americano Ronald Morris Walsh, de 35 anos, cha-
mou atenção ao ser preso em Orlando, no Estado 
da Flórida. Ele foi preso por obrigar um homem com 
deficiência motora a engolir um cigarro. Só que o que 
chamou atenção não foi o crime que ele cometeu. É 
que Ronald tem uma tatuagem de um olho gigante 
no meio da testa. O “terceiro olho” é considerado 
por algumas culturas como um símbolo de intuição 
e percepção. Ao que parece, Ronald não conseguiu 
perceber que ia ser preso.

O governo do Estado, por meio da secretaria da 
administração, prorrogou por mais dois anos a 

validade do concurso público para a polícia civil, 
realizado em 2008. De acordo com o edital, o 

prazo para convocação dos candidatos aprova-
dos se encerraria no próximo dia 30 de junho.

“São realizados serviços 
de limpeza como varrição, 
limpeza dos banheiros, reco-
lhimento de sacolas das lixeiras 
e em algumas vezes, passar o 
rodo para evitar o acúmulo de 
água no piso do lugar”. (coor-
denador de limpeza no parque 
do povo, Francisco dos santos). 

 
“Nós fizemos este con-

trato especialmente para o 
período junino, neste caso é 
um emprego temporário. É 
uma oportunidade de receber 
um dinheiro a mais, que serve 
como contribuição do sus-
tento da família”. (ana lúcia 
Ferreira, de 28 anos. dona 
de casa e auxiliar de limpeza 
temporária).

A decisão do Governo de 
prorrogar a validade foi 

publicada no Diário Oficial 
dessa quarta-feira (20), tran-
quilizando os policiais que 
ainda aguardam a nomeação.

Até agora, dos 424 alu-
nos que concluíram o Curso 
de Formação da Polícia Civil 
na Academia de Ensino de 
Polícia (AEP), 201 foram no-
meados, restando um total 
de 203 policiais civis a serem 
chamados. No entanto, ne-
nhum candidato foi nomeado 
na gestão anterior.

Com as nomeações rea-
lizadas pelo atual Governo, 

a Secretaria de Estado da 
Segurança e da Defesa Social 
obteve um incremento de 
mais de 10% do efetivo total 
(1.920) da Polícia Civil, que 
completa 31 anos em agosto. 

“O Governo tem de-
monstrado o compromisso 
não só com a recomposição 
do efetivo como também na 
melhoria da qualidade de 
trabalho desses policiais, in-
vestindo no reaparelhamento. 
Hoje, não temos nenhum po-
licial civil sem arma e temos 
uma polícia bem mais capa-
citada”, destacou o secretário 
da Segurança, Cláudio Lima.

[na paRaÍBa]

Abertas inscrições para 
os Exames Supletivos

Filme paraibano financiado pelo 
FIC ganha prêmio internacional

Vítimas de acidentes poderão fazer 
solicitação nas agências da Ect na 2ª 

A partir desta segunda-
feira, dia 25 de junho, as víti-
mas de acidentes de trânsito 
da Paraíba poderão solicitar, 
gratuitamente, o Seguro DP-
VAT, nas agências dos Correios 
no Estado. O DPVAT é um 
Seguro que pode ser aciona-
do por vítimas de acidentes 
de trânsito resultantes em 
invalidez permanente, morte 
e para reembolso de despe-
sas médicas e hospitalares. 
Toda pessoa que sofrer um 
acidente em território nacio-
nal, seja pedestre, motorista 
ou passageiro, tem direito ao 
Seguro, basta procurar uma 
Seguradora conveniada ou, 
a partir de agora, uma agên-
cia dos Correios em um dos 
Estados participantes. Nesta 
segunda-feira, Rio Grande 
do Norte, Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul também 
recebem o projeto, que já 
está implantado nos Correios 

do Ceará, Maranhão e Piauí 
desde 2011.

Com a ampliação da rede 
de atendimento do Seguro 
DPVAT na Paraíba, 193 mu-
nicípios serão atendidos no 
Estado. Para o presidente dos 
Correios,  Wagner Pinheiro 
de Oliveira, “a parceria vem 
ao encontro do objetivo dos 
Correios de consolidar suas 
agências como pontos de 
acesso a serviços para os ci-
dadãos brasileiros”. Os novos 
locais se somarão aos mais de 
2 mil pontos de atendimento 
oficiais do Seguro DPVAT pre-
sentes pelo Brasil.

Na fase de preparação 
do projeto, a equipe dos Cor-
reios recebeu treinamento 
para atender as vítimas de 
acidentes de trânsito, infor-
mando sobre os casos que são 
indenizados e reembolsados 
pelo Seguro, documentos 
necessários, valores, prazos e 

coberturas, além de material 
informativo. Ao dar entrada 
no pedido do Seguro DPVAT, as 
vítimas ou seus beneficiários 
recebem um comprovante da 
respectiva solicitação, enviada 
à Seguradora Líder DPVAT, res-
ponsável pela administração e 
pagamento do Seguro. 

De acordo com o diretor
-presidente da Seguradora 
Líder DPVAT, Ricardo Xavier, 
o acesso da população ao 
Seguro será ampliado. “Nin-
guém melhor que o próprio 
cidadão para preservar seus 
direitos. O procedimento 
para o recebimento do Se-
guro DPVAT pelas vítimas de 
trânsito é simples e dispensa 
o auxílio de terceiros. Por 
meio dessa parceria, as víti-
mas de acidente de trânsito 
terão mais um canal oficial 
para buscar um direito tão 
importante, que é o Seguro 
DPVAT.

sEgURO DpVat

A Secretaria de Estado 
da Educação (SEE), por meio 
da Gerência Executiva de 
Educação de Jovens e Adultos 
(Geeja), inscreve até as 23h59 
do dia 16 de julho para os 
Exames Supletivos para os 
níveis de Ensino Fundamen-
tal e Médio. Os interessados 
poderão se inscrever gratuita-
mente pelo portal do Governo 
no www.paraiba.pb.gov.br/
educacao.  Oficial do Estado 
(DOE) ontem. As provas serão 
realizadas nos dias 1º e 2 de 
setembro/2012.

Para o Ensino Fundamen-
tal, a idade mínima é de 15 
anos completos até a data de 
realização da primeira prova. 
Já para o Ensino Médio pode-
rão se inscrever candidatos 
com a idade mínima de 18 
anos completos até a data de 
realização da primeira prova. 
O secretário de Estado da Edu-
cação, Harrison Targino, alerta 
aos candidatos para a validade 
de inscrição e dos exames. “A 
idade estabelecida é requisito 
necessário e indispensável, sob 
pena de nulidade dos resulta-
dos”, observou.

O Cartão de Identificação 
com local de prova estará dis-

ponível para impressão também 
no endereço eletrônico www.
paraiba.pb.gov.br/educacao, 
no link “Supletivo 2012”. O 
cartão deverá ser apresentado 
juntamente com a Carteira de 
Identidade para a realização das 
provas. Os candidatos privados 
de liberdade terão a inscrição 
realizada de maneira presencial, 
por um técnico determinado 
para essa atribuição. 

Os candidatos com ne-
cessidades especiais (físico, 
visual) deverão informar na 
ficha de inscrição, já os que 
necessitem de atendimentos 
especiais, por motivos de 
saúde, deverão procurar a 
Comissão Organizadora no 
andar térreo da SEE, Bloco 
I do Centro Administrativo 
Estadual (CAE), no bairro de 
Jaguaribe, em João Pessoa, 
quatro dias antes da reali-
zação da prova, munidos de 
atestado médico, ou nas se-
des das Gerências Regionais 
de Educação em Campina 
Grande, Guarabira, Cuité, 
Monteiro, Patos, Pombal, 
Sousa, Cajazeiras, Itaporan-
ga e Catolé do Rocha, Prin-
cesa Isabel, Mamanguape e 
Itabaiana.

O longa-metragem “Onde 
Borges Tudo vê”, do diretor 
paraibano Taciano Valério, ga-
nhou o prêmio de Melhor Filme 
Nacional de Longa Metragem 
no II Festival Lume de Cinema, 
que aconteceu de 14 a 20 deste 
mês em São Luís (MA).

O filme é uma produção 
paraibana e foi financiado pelo 
Fundo de Incentivo à Cultura 
Augusto dos Anjos (FIC). O 
projeto foi aprovado em 2008 
e recebeu um investimento de 
aproximadamente R$ 48 mil.

Desenvolvido inicial-
mente para se tornar um curta 
metragem, o filme foi realiza-
do em duas etapas, transfor-
mando-se numa produção de 
longa duração. O processo 
de gravação foi iniciado em 
dezembro de 2010, concluído 
em abril de 2011 e lançado 
em dezembro passado, em 
Campina Grande. Todo o 

corpo técnico da produção é 
formado por atores e profis-
sionais paraibanos.

aDaptaÇÃO – Baseado 
numa livre adaptação do conto 
homônimo publicado no livro 
“Fragmentos de um Olhar”, 
de autoria do diretor Taciano 
Valério, o longa metragem faz 
referência à história do poeta 
argentino Jorge Luis Borges, 
expoente da literatura latino-a-
mericana. No filme, Napoleão 
(Everaldo Pontes) é um cego 
dono de um hamster (Borges) 
e amante do legado do escritor 
argentino Jorge Luis Borges, 
do qual diz guardar uma obra 
escrita que ninguém no mun-
do possui.

O diretor paraibano reve-
lou que “foi a partir da obra 
do poeta argentino que se 
desenvolveu um enredo que 
ousamos definir como borge-

ano”. A trama se desenvolve 
a partir do olhar de Borges, 
um pequeno hamster, que em 
suas andanças na atmosfera 
cotidiana, representada pela 
cidade de Campina Grande, 
evidencia as particularidades 
de cada personagem. 

O FEstiVal – O Festival 
Lume de Cinema é uma exten-
são dos três Festivais Interna-
cionais de Cinema do Mara-
nhão que a Lume Filmes criou 
em meados da década passada 
e tem o objetivo de despertar no 
espectador uma consciência a 
favor da arte cinematográfica.

A programação do fes-
tival acontece em diversos 
espaços da cidade - mostras 
oficiais e paralelas de filmes, 
entre longas e curtas, além 
de shows, lançamentos de 
livros, palestras, workshops 
e debates. 

Fotógrafo acusado 
de matar professora 
não se apresenta 

O fotógrafo Gilberto Lira 
Stuckert Neto, que havia 

prometido se apresentar à 
polícia até o final da tarde de 
ontem, não compareceu à 
Delegacia de Homicídios da 
Capital para prestar depoi-
mento sobre o assassinato da 
professora universitária Briggi-
da Rosely de Azevedo Louren-
ço, 28 anos. Ele é o principal 
acusado, inclusive telefonou 
para o seu pai e revelou ter 
feito uma besteira.

 O inquérito que vai apu-
rar o assassinato da professo-
ra será presidido pela delega-
da Júlia Valeska. O delegado 
Antônio Brayner que esteve 
no local do crime relatou o 
ocorrido e encaminhou para 
a delegada que aguarda a 
apresentação de Stuckert.

O corpo da professora 
universitária foi encontrado 
na tarde de terça-feira, 19, 
na sala do apartamento 203, 
do edifício Pétalas, na Rua 
Professora Maria Lianza, 
Jardim Cidade Universitária, 
em João Pessoa.

DO traz edital 
com convocação 
de professores

O Governo do Estado 
publicou no Diário Oficial 

da quarta-feira (20) o edital 
de convocação dos candida-
tos aprovados no concurso 
público para professores com 
habilitação em Licenciatura 
Plena em Sociologia, Ciências 
Sociais e Filosofia.

A publicação traz a lista 
com o número da inscrição 
de cada candidato, o nome 
completo, a nota final e 
da avaliação de título, e a 
classificação, por habilitação e 
por cidade. O edital pode ser 
acessado no link http://static.
paraiba.pb.gov.br/2012/06/
EDITAL-DE-CONVOC.TAC-MA-
GIS.SOC_.FILOSOF.07-local
-aprovado-ORDEM-ALFA.pdf

O concurso público foi 
realizado em 2008, com 252 
vagas para Filosofia, e mais 
252 vagas para Sociologia ou 
Ciência Sociais.

30 seg.
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Venda de milho promete movimentar 
feiras livres hoje na Capital paraibana

>>> SÃO jOÃO > Estiagem eleva preço do produto, o que deverá ser o maior problema dos consumidores

[FOTO&lEGENDa]
Um acidente deixou o trânsito congestionado 
na manhã de ontem, na BR 230, próximo ao 
Trevo da Cidade Universitária. O motorista do 
Clio rodou na pista e bateu no canteiro central.

O preço por uma “mão”, o 
equivalente a 52 espigas, 

deverá ser o maior problema 
dos consumidores. A varia-
ção da mão de milho será en-
tre R$ 25 a R$ 40,00, conforme 
garantiram os comerciantes. 
Ontem, o produto era vendi-
do a R$ 30,00 e poucas pessoas 
tinham ido às compras.  A 
estiagem elevou o preço do 
milho neste período junino, 
conforme o presidente da Em-
pasa, José Tavares Sobrinho.

 “Este ano tivemos uma 
queda em torno de 30% em 
relação ao ano passado, no 
que diz respeito a comercia-
lização do cereal na Paraí-
ba”, garantiu o presidente 
da Empasa, lembrando que, 
em 2011 foram 106 toneladas 
e que, em 2012, poucos mais 
de 70 toneladas. “A estiagem 
dificultou a comercialização 
do milho, resultando assim 
no alto custo. O milho está 

FOTO: Evandro Pereira

a venda de milho promete ser intensa hoje 
nas feiras livres do Estado e na Empresa 
Paraibana de Abastecimento e Serviços 

(Empasa), antiga Ceasa, no bairro 
do Cristo redentor, em João Pessoa.

>  marcos lima
marcosauniao@gmail.com

sendo adquirido com o pre-
ço alto e, automaticamente, 
passado para o consumidor 
também por um preço alto”, 
afirmou Tavares, acrescen-
tando que “a Empasa, no 
sentido de fazer com que 
o consumidor barganhe no 
preço, isentou a taxa de 
portaria, o que varia entre 
R$ 7,50 a R$ 180,00”.

 Nas feiras livres, o milho 
já pode ser encontrado. No 
Mercado Central, em João 
Pessoa, o preço estava tabe-
lado em R$ 30,00, na manhã 
de ontem, o que deverá ser 
elevado para R$ 40,00, a par-
tir de hoje. “O milho está che-
gando caro para nós e temos 
que passar este prejuízo para 
o consumidor, infelizmente, 
isto é a realidade. O produ-
to está difícil no mercado”, 
afirmou Josuel Antônio dos 
Santos, conhecido como “Ti-
ziu”, que comercializa milho 

há mais de 20 anos nas feiras 
livres da Capital.

 O comerciante infor-
mou que está fazendo um 
grande sacrifício para não 
deixar de atender o público 
consumidor. “O milho di-
ficilmente é encontrado na 
Paraíba. Estamos buscando 
o produto até na Bahia, mas, 
o consumidor não ficará 
sem comprar milho”, disse 
ele. Por enquanto, o milho 
comercializado no Mercado 
Central, na Capital, é oriun-
do das cidades de Limoeiro, 
no Ceará e de Assu, no Rio 
Grande do Norte, no en-
tanto, hoje, deverá chegar 
alguns caminhões com o pro-
duto colhido no Conde, Cruz 
do Espírito Santo, Alhanda, 
Pitimbu e Caaporã.

 COmiDaS TíPiCaS - A “céu 
aberto”, as comidas típicas 
feitas pelo milho também já 
são vendidas nas feiras livres 
de João Pessoa. Canjicas e 
pamonhas não faltam no lo-
cal, a preços acessíveis. “Por 
enquanto a procura ainda é 
pequena, mas acreditamos 
que vai aumentar no fim de 
semana e que deveremos ter 
maior lucro com as vendas. 
Faço isso há mais de 20 anos 
e gosto de vender comidas 
feitas com o milho”, disse 
Dalva Mendes, uma das co-
merciantes.

a mão de milho estava sendo vendida ontem nas feiras ao preço de r$ 30,00 e pode chegar a r$ 40,00 hoje

PRF intensifica fiscalização nas 
estradas que cortam a Paraíba

A Polícia Rodoviária Fede-
ral inicia às 16h de hoje a Opera-
ção São João com foco principal 
na Lei Seca para evitar que 
motoristas dirijam após ingerir 
bebida alcoólica. De acordo 
com o Núcleo de Comunicação 
da PRF a operação se estenderá 
até a meia noite do dia 1º de 
julho. Devido a realização do 
Maior São João do Mundo, que 
acontece desde o início do mês, 
em Campina Grande, a Polícia 
Rodovia Federal vai aumentar 
a fiscalização tanto no acesso 
àquela cidade como também 
nas rodovias de acesso ao Ser-
tão paraibano.

Além da Lei Seca o trans-
porte irregular ou excesso de 
passageiros e ultrapassagens 
irregulares também serão coi-
bidos durante esse período. 
A expectativa da PRF é que o 
maior fluxo de veículos ocorra 
hoje e amanhã, como também 
na volta no domingo (24) e no 
dia 1º julho. A operação utilizará 
bafômetros e radares móveis 
serão instalados ao longo das 
rodovias federais do Estado. 

rECOmENDaçõES – Para 
os motoristas que pretendem 

viajar de carro durante esse pe-
ríodo, a PRF orienta que antes 
de pegar a estrada o motorista 
faça uma revisão preventiva 
do seu veículo, verificando as 
condições de funcionamento 
do carro, estepe, chaves de 
roda, farol, freios, limpador 
de para-brisas, entre outros. 
A documentação do veículo e 
do motorista também deve ser 
verificada. Conhecer o itinerá-
rio também é importante. O 
motorista deve estar com sua 
viagem programada e seguir o 
seu roteiro estabelecido.

O condutor também deve 
programar paradas pelo me-
nos a cada três horas de des-
locamento. Quem se expõe a 
muitas horas dirigindo fica su-
jeito ao fenômeno conhecido 
como “hipnose rodoviária”, 
no qual a pessoa está com os 
olhos abertos, mas sem a per-
cepção da realidade. Além da 
sonolência e do cansaço exces-
sivo que podem comprometer 
os reflexos do motorista.

O condutor também deve 
evitar dirigir nos períodos no-
turnos, pois a baixa luminosi-
dade dificulta a dirigibilidade. 
Além dos postos de fiscaliza-
ção e das rondas de policia-
mento, os motoristas podem 
solicitar orientações quanto às 
condições das rodovias e dicas 

de roteiros utilizando o telefo-
ne de emergência 191 ou pelo 
Twitter 191PRFPB. Outra dica 
é o site www.rotasdascidades.
com.br, elaborado pelo Minis-
tério das Cidades e Departa-
mento Nacional de Trânsito, 
que estabelece a rota com base 
nas informações solicitadas.

liNHa DE ÔNiBUS - A Su-
perintendência Executiva de 
Mobilidade Urbana (Semob) 
de João Pessoa informa à po-
pulação que em virtude dos 
festejos do “São João de João 
Pessoa” (22 a 29), na Praça 
Vidal de Negreiros (Ponto 
de Cem Réis), no Centro, as 
linhas de transporte 109-Rua 
do Rio, 116-Colinas do Sul, 
302-Cidade Verde, 505-Ipês, 
2300-Circular e 3200-Circular 
vão realizar viagem extra com 
saída à 1h da madrugada, 
partindo do Terminal de In-
tegração do Varadouro (TIV).

As linhas que já circulam 
no projeto Tetéu (101-Grotão; 
104-Bairro das Indústrias; 108-
Alto do Mateus; 118-Muçu-
mago/Paratibe; 203-Manga-
beira; 301-Mangabeira/Pedro 
II; 504-Mandacaru; 507-Cabo 
Branco; 510-Tambaú; 601-Bessa; 
1500-Circular e 5100-Circular) 
vão operar normalmente duran-
te toda a madrugada.

[TRâNSITO]

>  Cardoso filho
josecardosofilho@gmail.com
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História mal contada
Tem quem conte me-

lhor uma história do que 
Sebastião Nery? É difícil. 
Eu diria que é quase impos-
sível. Confiram comigo:

Queimado de sol, 
cabelos brancos displi-
centemente penteados, 
terno azul, sem gravata, 
Antonio Galotti entrou 
como um furacão no sau-
doso Antonio’s, no Leblon, 
naquele fim de noite de 
fevereiro de 79. O restau-
rante explodiu numa salva 
de palmas continuada e 
sarcástica. Alguém gritou: 

#MartinhoMoreiraFranco
martinhomoreira.franco@bol.com.br

MARTINHO MOREIRA FRANCO é jornalista 
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Interior da PB se transforma em arraial
>>> Festejos junInos > Comidas típicas e forró pé-de-serra garantem animação nos municípios

“Apaguem-se as luzes! Não 
precisa mais! A luz che-
gou!”

Tarso de Castro res-
pondeu:

- Ótimo! Todas as con-
tas pagas!

Paulo Casé, desconso-
lado:

- Que pena, eu acabei 
de pagar a conta.

Todo mundo já sabia 
do último escândalo nacio-
nal. Geisel, que ia entregar 
o governo a Figueiredo 
no dia 15 de março, antes 
de sair comprou por uma 

fortuna a Light, presidida 
por Galotti, que teria que 
ser devolvida de graça ao 
governo brasileiro porque 
o prazo de concessão esta-
va terminando.

Uma mesa começou 
a cantar, com a música do 
Flamengo:

- Galotti, Galotti, tua 
glória é lucrar! /Galotti, 
Galotti, campeão de fatu-
rar!

Galotti senta-se à mesa 
de Miguel Lins, Otto Lara 
Rezende, Mauro Salles:

- Meus amigos, que foi 

bonito, foi! Foi ou não foi 
bonito? Foi maravilhoso! 
Não ganhei zero da Light 
na transação. Tive só 39 do 
Brascan (US$ 39 milhões 
que recebeu do grupo 
canadense Brascan, que 
“vendeu” ao Brasil a Light 
já do Brasil). Estou emocio-
nado! Tô chorando! Me dá 
um lenço que vou chorar! 
Me dá teu lenço, Mauro, 
para eu enxugar minhas 
lágrimas! Como no samba, 
eu chorei!

E as lágrimas lhe ro-
lavam rosto abaixo, indis-
farçadas. Falava agitado. 
Em outras mesas, Rubem 
Braga, João Nelson Sena, 
Arnaldo Jabor, Norma Ben-
guel, os Miguel Faria, pai e 
filho, Chico Buarque.

Na mesa atrás da de 
Galotti, amparado pelo 
vinho e pelo jantar, fui dis-
creto anotando toda a es-
trepitosa euforia dele, que 
contou tudo noite adentro 

e no dia seguinte publiquei 
na “Tribuna da Imprensa”: 
“O Delírio de Galotti”. A 
IstoÉ reproduziu e está em 
meu livro “Pais e Padrastos 
da Pátria”. 

Chico Buarque ia sain-
do, Miguel Lins o chamou:

- Antônio, você conhe-

as comemorações de são joão transformaram o 
interior da Paraíba num verdadeiro arraial, onde 

quem quiser participar dos festejos tem acesso 
a comidas típicas e muita música, em especial 
o autêntico forró pé-de-serra, que garantirá a 

animação dos  moradores e dos turistas.  

Acidade de Bananeiras, 
localizada na região do 

Brejo, a 141 km de João Pes-
soa, mantém a tradição pro-
movendo o conhecido “Me-
lhor São João pé-de-serra do 
mundo”. Nesse período, os 
turistas enchem e transfor-
mam a pequena cidade num 
enorme cenário de forró e 
animação com sua alegria 
e entusiasmo, muitos deles 
hospedados em residências 
cedidas por aluguel enquan-
to duram os festejos juninos, 
um dos mais animados da 
região. 

Além da música e das 
comidas típicas, o ambien-
te se rende ao reinado dos 
sorrisos e das amizades que 
se descortinam e se fortale-
cem enquanto as fogueiras 
iluminam a cidade. 

Os festejos são reali-
zados no tradicional local: 
Praça Epitácio Pessoa e 
na Rua Coberta onde está 
instalado o palco princi-
pal das atrações musicais. 
Conhecido e afamado pelo 
cultivo da música junina 
de origem, este ano, o São 
João foi aberto por Ranieri 
Gomes, ontem. Em seguida, 
no mesmo palco, se apresen-
tou Forró Caçuá e Deijinha 
de Monteiro. Nos interva-
los, no Palco 2, a animação 
ficou por conta dos Três do 
Chamego.

No segundo dia Nor-
destinos do Forró, hoje, os 
festejos começam às 20h, 
sendo seguido de Aleijadi-
nho de Pombal e finalmente, 
encerrando a noite o poeta 
Amazan. O grupo Origens 
do Forró anima a festa no 
palco alternativo, nos in-
tervalos.

No sábado, dia 23, será 
a vez de Os Três do Nor-
deste abrirem a festa, sendo 
seguido por  Luiz Bento e 
Banda e depois, Sirano e 
Sirino e encerrando a ma-
drugada Zé  Preto e os Tres 
do Forró. Nos intervalos, 
Forrofiando.

Durante o dia, no Bana-
neiras Clube haverá muito 
forró, iniciativa do Jacaré 
Pop, no sábado, a partir das 
16h. Tudo isso recheado com 
muita comida típica e forró 
de qualidade para animação 
de todos.

A programação paralela 
ficará por conta da iniciati-
va privada que contribuirá 
com o esforço do município, 
visando fazer o melhor com 
pouco investimento e valo-
rizando o forró pé-de-serra.

Os hotéis  da cidade 
já estão lotados, cerca de 
cinquenta casas alugadas e 
os proprietários de imóveis 
em condomínios, prometem 
animação em todo o muni-
cípio.

o são joão é um dos eventos mais tradicionais e comemorado do interior da Paraíba ao som de muito forró, fogueiras e comidas típicas

Foto: Divulgação

saIDeIRa
 
Ainda Nery, pra encerrar:
Noite de 13 de dezembro de 1968. Na televisão, o minis-

tro da Justiça Gama e Silva, jornalista, advogado, promotor, 
professor de Direito na USP, reitor da Universidade, biministro 
da Justiça e da Educação e Cultura, apesar de todos esses títu-
los e compromissos, mandava ser lido o AI-5 (Ato Institucional 
nº 5), o mais fascista, indecoroso e repugnante documento da 
história política do País. 

O palácio do Congresso, em Brasília, humilhado em 
conchas, iluminava as angústias nacionais. O senador e ex-
-ministro da Justiça Mem de Sá, da Arena do Rio Grande do 
Sul, chegou à sala das taquígrafas do Senado, que estavam 
falando alto:

- Minhas filhas, falem baixo que a Constituição está 
morrendo.

ce o Chico?
- Muito prazer, meu 

filho. Você ainda é muito 
mais charmoso pessoal-
mente do que nas fotos. 
Você sabe quem eu sou?

- Sei, sim. O senhor 
não é o homem da história 
mal contada?”

 ...
artesanato em santa Luzia

Quarenta artesãos estão 
expondo peças em madeira, 
pintura, cerâmica e biscuit 
até o próximo domingo (24) 
durante os festejos juninos 
do município de Santa Luzia, 
localizado no Sertão paraiba-
no. A Feira de Artesanato foi 
montada num ponto estraté-
gico do Parque do Forró, local 
onde acontecem as apresen-
tações musicais da festa.

Segundo a representante 
da Associação Santaluziense 
dos Artesãos (ASA), Maria He-
lena dos Passos, após três anos 
sem acontecer esta exposição, 
os artesãos têm, novamente, 
a oportunidade de mostrar o 
que é produzido pela associa-
ção. “Nós já estávamos sem 
expor os nossos produtos por 
um tempo considerável e esta 
é a oportunidade de mostrar-

mos e comercializarmos o que 
é produzido por nós o ano 
inteiro”, disse. O evento, uma 
iniciativa para comemorar 
a edição número 70 do São 
João da cidade, é resultado de 
uma parceria entre o Sebrae 
Paraíba, através do programa 
Territórios da Cidadania, Pre-
feitura de Santa Luzia e a ASA. 

O gestor do projeto Terri-
tórios da Cidadania no Médio 
Sertão, Ferdinando Félix, enfa-
tizou a contribuição significa-
tiva do Sebrae no desenvolvi-
mento sustentável da região. 
“Daremos uma oportunidade 
para que os artesãos possam 
divulgar seus produtos e tam-
bém estamos valorizando este 
agente cultural, fazendo com 
que ele seja reconhecido como 
personagem importante na 
construção deste processo”.

> Humberto santos
sucursal de Guarabira

Famosa por suas ladeiras, antigos sobrados e chalés atual-
mente se proliferando com a febre da descoberta de seus 
encantos incontestáveis, além do fascínio proporcionado por 
sua localização privilegiada, a cidade de Bananeiras, no Brejo 
paraibano, distante cerca de 150 km de Natal, impressiona 
pelos diversos predicados com que foi beneficiada pela na-
tureza. E, gradualmente vem sendo “invadida” por quantos 
desejam morar ou simplesmente passar os fins de semana e os 
feriados prolongados no ambiente tranquilo dos condomínios 
que estão sendo construídos em espaços extraordinariamente 
belos e cercados pelo verde dominante da mata em derredor. 
Bananeiras é um verdadeiro oásis na atmosfera escaldante 
que permeia as plagas nordestinas. 
Quem visita a cidade uma vez sempre volta ou deseja voltar. 
Para os turistas, amantes das trilhas e de outras atividades 
ecológicas saudáveis, a cidade paraibana oferece inúmeras 

saIBa MaIs soBRe BananeIRas

maneiras de o visitante se aventurar e explorar caminhos e 
descobrir novidades, se divertir e praticar esportes radicais com 
a segurança proporcionada por guias com anos de experiência 
na área. 

CoMo CHeGaR  
Para viajar até Bananeiras em segurança e com tranquilidade, 
o trajeto mais apropriado, saindo de João Pessoa, você precisa 
seguir pela BR-230 até o Posto da Polícia Federal em Café do 
Vento, daí enveredando na PB 073  que leva a Sapé, Mari, Gua-
rabira, Pirpirituba e finalmente Bananeiras.

- Saindo de Campina Grande o acesso é pela BR-104 passando 
por Lagoa Seca, Esperança, Remígio; seguindo pela PB 105 por 
Arara, Solânea e chagando a Bananeiras. De Campina Grande 
a Bananeiras são apenas 74 km. 

 ...
tradição cultural em solânea

O São João da cidade de 
Solânea, localizada a 144 km 
da Capital paraibana, promete 
colocar os ‘forrozeiros’ para 
arrastar o pé. Com grandes 
atrações e o resgate da cultura 
nordestina, o evento este ano 
foi iniciado ontem, dia 21, e será 
realizado até o dia  24 de junho.

Para animar a festa, a Pre-
feitura Municipal de Solânea 
contratou atrações como Alci-
mar Monteiro, Cavalo de Pau, 
Cheiro de Menina e Eliane, 
entre outras.

O evento contará também 
com um espaço conhecido 
como “Quadra” que funcionará 
a partir das 16h com apresenta-
ção de forró pé-de-serra, venda 
de comidas típicas e ainda con-
curso de quadrilha junina.

PRoGRaMaÇÃo

22/06 – Cavalo de Pau, Duquinha, Forro da Alta, Ruan

23/06 -  Cheiro de Menina, Furacão do Forró, Forró Classe A, Falcões 
do forró

24/06 – Eliane, Arreio de prata, Primeira de Luxo,  Netinho Wallisson.

Muita festa em Galante
O distrito de Galante, 

em Campina Grande, reto-
ma sua programação junina 
hoje e terá até domingo 
muito forró no pavilhão, 
no Mercado Público e em 
duas palhoças. Neste fim 
de semana, data que come-
mora a véspera e o dia de 
São João (23 e 24), o distrito 
espera receber um público 
bastante numeroso, com 
destaque para os turistas 
que têm Galante como des-
tino imperdível no Maior 
São João do Mundo. 

A programação relati-
va aos festejos juninos no 
distrito tem início às 9h e 
segue até as 17h de hoje. Já 
no sábado e domingo a festa 
começa mais cedo, às 8h da 
manhã e vai até as 17h.

LoCoMotIVa -  O Ex-
presso Forrozeiro segue 
viagem para Galante du-
rante esse fim de semana, já 
a partir de hoje, com saída 

prevista para as 10h da Es-
tação Velha. A locomotiva 
dispõe de sete vagões, em 
cada vagão tem um trio de 
forró animando a viagem.

ÔnIBus Do FoRRÓ - Os 
forrozeiros que desejam ir 
para Galante têm à sua dis-
posição o Ônibus do Forró, 
uma alternativa há mais de 
transporte. O coletivo começa 
a transportar os passageiros 
a partir das 9h:40, com saída 
na Telemar (centro da cidade) 
passando pela Estação Velha, 
sempre com intervalo de 30 
minutos entre uma viagem 
e outra, com tarifa custando 
R$ 2,10. 

O itinerário do ônibus é 
o seguinte: Avenida Floria-
no Peixoto (Telemar), Rua 
Irineu Joffily, Rua Miguel 
Couto, Rua Benjamin Cons-
tant (parada na Estação Ve-
lha), Avenida Canal, Parque 
da Criança, Avenida Brasí-
lia e BR-230 até Galante.
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Jovem Aprendiz inscreve segunda-feira
>>> pRocESSo SElETIvo > Na Paraíba são 26 vagas nos Correios para João Pessoa e Campina Grande 

Estão sendo oferecidas 
2.820 vagas a serem distri-

buídas entre as várias unida-
des da empresa. Na Paraíba , 
são 26 vagas para João Pessoa 
e Campina Grande. A ficha de 
inscrição estará disponível no 
site www.correios.com.br  até 
o dia 4 de julho.

Além de ter entre 14 e 20 
anos de idade, o candidato 
deve estar matriculado e fre-
quentando a escola, caso não 
haja concluído o Ensino M 
édio; e ter obtido média míni-
ma de 5,0 (cinco) nas discipli-
nas do último ano cursado. Os 

Começam na próxima segunda-feira as inscrições 
para o processo seletivo do Programa Jovem 

Aprendiz, que prevê a contratação especial de 
jovens na faixa etária de 14 a 20 anos de idade pela 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. 

> Cleane Costa
cleanec@gmail.com

candidatos que têm conceito 
“alfabético” deverão obter 
junto à sua escola/instituição 
o correspondente conceito 
numérico. A seleção será feita 
por meio de análise curricular 
(classificatória), comprovação 
de requisitos (eliminatório) 
e exames pré-admissionais 
(eliminatório).

O  p r o g r a m a  J o ve m 
Aprendiz dos Correios aten-
de cerca de três mil estudantes 
em todo o Brasil. A novidade 
do edital deste ano é a inclu-
são de critérios socioeconômi-
cos para a seleção dos candi-

datos, uma vez que estabelece 
uma pontuação especial para 
aprendizes oriundos de fa-
mílias inscritas no Cadastro 
Único para Programas Sociais 
do Governo Federal, partici-
pantes do Projeto Vira Vida/
Sesi ou que estejam cumprin-
do medida sócioeducativa.

O jovem será contratado 
por um período de doze me-
ses, com jornada de 20 horas 
semanais. O curso de apren-
dizagem terá a parte teórica 
desenvolvida nas escolas do 
Senai e as atividades práticas 
nas unidades dos Correios. 
Após a conclusão do curso, os 
alunos receberão certificado 
de Auxiliar Administrativo 
expedido pelo Senai.

Os contratados terão 
direito a um salário de R$ 
292,43, vale-transporte (de 
acordo com a legislação vi-
gente), vale-alimentação ou 
refeição, uniforme (camiseta) 
e atendimento médico e odon-
tológico nos ambulatórios 
internos da empresa, onde 
houver este serviço.

cHUvAS

Defesa Civil do município sinaliza barreira 
do Cabo Branco para evitar acidentes

A Coordenadoria Muni-
cipal da Defesa Civil (Comdec) 
realizou nova vistoria na manhã 
de ontem na barreira do Cabo 
Branco (entre a Ponta do Seixas 
e a Praça de Iemanjá) onde foi 
registrado deslizamento de 
terra e resolveu apenas colocar 
sinalizações para evitar algum 
tipo de acidente. A informação 
foi repassada pelo coordenador 
da Defesa Civl municipal, Noé 
Estrela. Ele disse que a principal 
preocupação é com as pessoas 
que transitam pelo local. 

As sinalizações, disse 
Noé é para alertar as pessoas 
que transitam pelo “pé” da 
barreira por conta do perigo 
de desabamento. A Defesa 
Civil vai monitorar o local e 
por enquanto não há neces-
sidade de interdição.

A medida é para prevenção 
de deslizamentos e acidentes no 
local.  As chuvas em João Pessoa 
diminuíram em relação ao início 
da semana, mas  o Comdec per-
manece monitorando as áreas 
prejudicadas na cidade.

O coordenador da Defesa 
Civil, Noé Estrela, alertou que a 
população deve evitar trafegar 
no pé da barreira, por conta de 
risco de deslizamento. 

Além da barreira do Cabo 
Branco, as equipes visitaram 
ainda ontem, comunidades no 
Bairro dos Novais, São José, Tito 
Silva (no Miramar), entre outras.

“Apesar de já terem pas-
sado as chuvas mais fortes, 
continuamos acompanhando 
as comunidades e informando 
às pessoas sobre os cuidados 
necessários, verificando se ainda 

há algum risco e visitando os 
abrigos”, explicou.

O coordenador do órgão 
informou, ainda, que as ações 
emergenciais já foram contro-
ladas. “Nas últimas visitas que 
foram feitas, tivemos apenas 
alguns casos de rachaduras 
nas casas, mas não oferece 
risco para as pessoas”, expli-
cou. Em caso de emergência, 
a população pode acionar a 
Defesa Civil através do núme-
ro 0800-285-9020, disponível 
24 horas todos os dias da se-
mana. A chamada é gratuita. 
Além da Defesa Civil, estão 
participando das operações 
a Secretaria de Infraestrutura 
(Seinfra), Secretaria de Desen-
volvimento Social (Sedes) e 
Superintendência de Mobili-
dade Urbana (Semob).

Barreira do Cabo Branco (entre a Ponta do Seixas e a Praça de Iemanjá) recebeu sinalizações

Estão suspensas as inter-
nações e cirurgias no Hospital 
Municipal Sá Andrade, loca-
lizado em Sapé (a 55 quilô-
metros de João Pessoa). Na 
última terça-feira-, a Agência 
Estadual de Vigilância Sa-
nitária (Agevisa) interditou 
esses serviços após constatar 
a persistência de irregularida-
des graves relacionadas aos 
procedimentos de esteriliza-
ção de materiais e à higiene, 
que põem em risco a vida 
dos pacientes. A reinspeção 
feita pela Agevisa atendeu 
à solicitação do Ministério 
Público da Paraíba (MPPB). 
Apenas o atendimento am-
bulatorial continuará a ser 
feito no hospital. A promotora 
de Justiça da Saúde, Juliana 
Couto Ramos, deve ajuizar 

nos próximos dias ação civil 
pública contra o Município 
em razão das irregularidades 
no hospital e da inércia para a 
solução dos problemas.

InéRcIA - Dois meses se 
passaram e a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Sapé não 
tomou nenhuma providência 
em relação às irregularidades 
constatadas no Hospital Mu-
nicipal Sá Andrade.

No início de abril, mais 
três unidades de Saúde da 
Família (a do Portal II, Castro 
Pinto e Usina Santa Helena) e 
o Centro de Atenção Psicosso-
cial  (Caps) foram inspeciona-
dos, pela primeira vez, pela 
Promotoria de Justiça de Sapé, 
Centro de Apoio Operacional 
às Promotorias da Saúde 

[EM HoSpITAl DE SApé]

Agevisa suspende internações

> Kalyenne Antero 
auniaokalyenne@gmail.com

(Caop da Saúde) do MPPB, e 
órgãos de fiscalização como 
Conselhos Regionais de Me-
dicina, Enfermagem, Farmá-
cia e Odontologia, Corpo de 
Bombeiros e Agevisa.

Várias irregularidades 
foram encontradas nesses ser-
viços. Na avaliação da promo-
tora de Justiça Juliana Ramos, 
há um verdadeiro “descaso” 
por parte dos gestores. “Na 
época, a Unidade de Saúde 
da Usina Santa Helena apre-
sentava situação tão precária, 
que chegou a ser interditada. 
Já solicitamos à Vigilância 
Sanitária uma nova inspeção 
nas unidades básicas de saú-
de para ver que providências 
foram tomadas, mas, ao que 
consta, aparentemente, nada 
foi feito”, lamentou.

[DEnGUE]

Prefeitura intensifica ações e 
orienta população para prevenção

[vIolÊncIA]

Criança é estuprada em Campina

Uma criança de 11 anos de 
idade foi violentada em Campina 
Grande. Após o abuso,  a menor 
foi levada para a Maternidade 
Instituto Saúde Elpídio de Al-
meida (Isea). Devido o caso ter 
apresentado gravidade foi solici-
tado um encaminhamento para o 
Hospital de Trauma de Campina 
Grande.

A criança foi encon-
trada no Parque do Povo, 
local onde está ocorrendo 
às festividades juninas da 
cidade, na madrugada de 
ontem. Conforme os médicos 
pediatras foram confirmados 
sinais de abuso sexual como 

também violência física. 
A doutora Lúcia Decks, 

médica plantonista que es-
teve acompanhando o caso, 
relatou que a criança repassou 
informações de que teria saído 
para a festa sem a permissão 
de seus pais. 

No local, ela  desencon-
trou-se das amigas e foi força-
da a ir para as proximidades 
do Açude Velho, onde foram 
consumados atos de violên-
cias. O Conselho Tutelar ale-
gou que durante a madrugada 
foi realizada uma tentativa de 
contato com a família, mas 
que não se obteve resultado. 

Buscas estão sendo reali-
zadas a procura dos familiares 
para serem ouvidos pelos 

conselheiros e também pela 
delegacia.  

MPPB - O Ministério Pú-
blico da Paraíba (MPPB), por 
meio da Promotoria de Justiça 
de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de 
Campina Grande requisitou a 
abertura de inquérito policial 
para apurar o suposto caso de 
estupro. 

Outra medida tomada 
pelo MPPB foi solicitar à Se-
cretaria de Ação Social (Se-
mas) que coloque equipes de 
plantão no Parque do Povo 
para que seja realizado um 
monitoramento das crianças 
e adolescentes desacompa-
nhados. 

Ações da Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa (PMJP), 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS), in-
tensificam combate à dengue 
junto à população. Agentes 
de Saúde Ambiental (ASAs) 
realizam a inspeção e elimi-
nação de criadouros de casa 
em casa e dão orientações à 
população para prevenir a 
reprodução do mosquito e 
identificar  possíveis focos. 
As ações estão acontecendo 
principalmente nas áreas em 
situação de alerta e de alto 
risco para a transmissão da 
dengue.

Com base nos dados do 
III Levantamento Rápido de 
Infestação do Aedes aegypti 
2012 (LIRAa 2012), divulgado 
pelo Ministério da Saúde, as 
ações estão sendo realizadas 
nas áreas que apresentaram 
maior incidência da doença.

Os bairros com maior nú-
mero de casos confirmados de 
dengue são Cristo Redentor, 
Bancários, Mangabeira, José 
Américo, Jaguaribe, São José, 
Mandacaru, Torre e Bessa. Se-
gundo a diretora de Vigilância 
em Saúde, Talita Tavares, os 
moradores desses bairros 
devem ter atenção redobra-

da. “Todo cuidado é pouco, 
por isso estamos incluindo 
plantões aos sábados, fumacê, 
coleta de pneus inservíveis e 
mobilizações comunitárias”, 
advertiu.

Talita destacou que a 
participação da população é 
essencial para que o número 
de casos e focos de reprodu-
ção diminua, “A população é 
nosso maior fiscal. Quando 
não deixa água parada, de-
nuncia focos de reprodução e 
permite a entrada do ASA, a 
população contribui de forma 
efetiva na diminuição da inci-
dência da dengue”, explicou.

Campanha de combate à violência 
contra a mulher é lançada em JP

‘Violência contra a 
mulher. Não combina com 
Arrasta Pé’. Esse é o tema 
da campanha educativa de-
senvolvida pela Secretaria 
de Políticas Públicas para 
as Mulheres da Prefeitura 
de João Pessoa (PMJP) para 
o período junino. A campa-
nha será divulgada entre 
os dias 22 e 29 de junho, 
dentro da programação do 
São João de João Pessoa - O 
melhor da gente, que acon-
tece no Ponto de Cem Réis 
e na Praça Dom Adauto.

Para a secretária de 
Políticas Públicas para as 
Mulheres, Nézia Gomes, 
a proposta é intensificar 
a divulgação dos serviços 
do Centro de Referência da 
Mulher, sensibilizando a 
população. “O Centro é um 
instrumento onde as mu-
lheres podem buscar ajuda 
e se informarem sobre essa 
problemática. É preciso que 
elas dêem o primeiro passo, 
pois o Centro é um local de 
orientação e acompanha-
mento, contando com uma 
equipe técnica multiprofis-
sional,” ressaltou.

cAMpAnHA - A divul-
gação acontecerá durante 
as festividades no Ponto de  
Cem Réis e na Praça Dom 
Adauto. Haverá distribui-
ção de material educativo, 
com informações sobre os 
serviços do Centro de Re-
ferência da Mulher Ednalva 

Bezerra, que atende e orienta 
mulheres em situação de 
violência. Também haverá si-
nalizações visuais com o tema 
da campanha, espalhadas 
em pontos de grande movi-
mentação da cidade, além de 
divulgação nas redes sociais.

“A proposta é massifi-
car o telefone do Centro de 
Referência (0800 283 38 83) 
divulgando para a população 
os serviços disponíveis, refor-
çando o compromisso da Pre-
feitura no combate à violência 
contra a mulher”, disse a coor-
denadora de Enfrentamento 
à violência contra a Mulher, 
Suêldes Araújo.  

LGBT -  A Secretaria da 
Mulher e da Diversidade 
Humana, por meio da Ge-
rência de Direitos Sexuais e 
LGBT, lança no mês de julho 
uma nova campanha de en-
frentamento à homofobia no 
Estado da Paraíba. A ação 
tem o  objetivo de promo-
ver a cidadania LGBT. Estão 
sendo produzidos cartazes, 
panfletos, folders e banners. 
“É novamente uma campa-
nha de sensibilização mas, 
sobretudo, que visa trabalhar 
a questão do enfrentamento à 
violência contra a população 
LGBT”, revela a gerente exe-
cutiva de Direitos Sexuais e 
LGBT, Roberta Rocha.

É competência da Secre-
taria da Mulher e da Diver-
sidade Humana promover  
políticas de saúde da mulher 

e  ações de saúde voltadas 
para a população negra, 
comunidades tradicionais 
e comunidade LGBT, am-
pliando o acesso à atenção 
básica.

Roberta Rocha desta-
ca que desde o ano passa-
do já foram realizadas di-
versas ações da Secretaria 
da Mulher e da Diversi-
dade Humana, a exemplo 
da implantação do Espaço 
LGBT (Centro de Referên-
cia dos Direitos LGBT e 
Combate à Homofobia), 
localizado na Praça Dom 
Adauto, em João Pessoa.  
Também foram realiza-
das quatro conferências 
municipais de políticas 
públicas para LGBT, além 
de ter sido organizada a 
Conferência Estadual de 
Políticas Públicas para 
LGBT. Oficinas, seminá-
rios, atividades de forma-
ção também são promovi-
dos pela Secretaria. 

Nos dias 15 e 16 deste 
mês foi realizado, em par-
ceria com a Secretaria do 
Desenvolvimento Huma-
no, um curso de formação 
em direitos humanos LGBT 
para 100 educadores da 
rede estadual de educação. 

No mês de maio, o Go-
verno do Estado realizou o 
Curso Direitos Humanos 
de LGBT, com o objetivo de 
capacitar agentes da segu-
rança pública e cerca de 100 
policiais civis e militares.

FOTO: Evandro Pereira
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O Índice Nacional de 
Preços ao Consu-

midor Amplo – 15 (IPCA-
15) ficou em 0,18% em 
junho, bem abaixo da 
taxa de 0,51% registrada 
em maio, de acordo 
com o IBGE. 

>  gIRO ECONÔMICO
> preços

A taxa de desemprego 
registrada no mês 

de maio ficou em 5,8%, 
o que representa uma 
ligeira queda (0,2 ponto 
percentual) em relação 
a abril, quando o índice 
ficou em 6%. 

>  Desemprego

O mercado para produtos 
orgânicos está se ex-

pandindo no Brasil, mas os 
produtores ainda enfrentam 
barreiras, segundo avaliação 
de produtores reunidos na 
conferência Green Rio.

> Orgânicos

INDICADORES
[DÓLAR] [ÍNDICES ECONÔMICOS]VaRIaçãO

0,86%R$ 2,050
Comercial

COMpRa: R$ 2,0500  VENDa: R$ 2,0505

[EURO] VaRIaçãO

0,03%R$ 2,573 
COMpRa: R$ 2,5731>     VENDa: R$ 2,5752

[OURO] VaRIaçãO

-1,7176%R$ 103 INFlaçãO
IPCA 0,36% 
IGP-M 0,45% 

[BOLSAS]
Brasil  |     
EUA |  Nasdaq               1,96% 
Espanha  |  Madri  0,33% 
França  |  CAC 40  0,39%
Japão  |  Nikkei  0,82%

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

pOUpaNça: 
Mês:  0,5371%          aNO: 6,90%   

INDICaDOREs
TR  0,010% 
CDI 8,330% 
sElIC 8,5% 
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>>> aTé jUlhO > Promessa do aumento foi repassada à empresa antes do plano de investimentos da estatal

Petrobras convence Governo Federal e 
combustível deve ser reajustado em 10% 

a equipe econômica do governo 
prometeu à direção da petrobras 

definir, até o próximo mês, 
o percentual de reajuste de 

combustíveis reivindicado pela estatal 
e quando ele entrará em vigor.

O aumento já conta com o 
aval do Palácio do Pla-

nalto, mas falta definir exata-
mente o percentual, que deve 
ser de 10% para a gasolina 
na refinaria, mesmo valor do 
reajuste de outubro de 2011. 
A expectativa é que comece a 
vigorar imediatamente e que 
não seja repassado integral-
mente ao consumidor.

A ala política do gover-
no tem defendido, porém, 
um adiamento estratégico 
para depois das eleições 
municipais, diante do receio 
de impacto negativo para os 
candidatos da base aliada. 
O Planalto ficou de dar uma 
palavra final após a Rio+20.

A promessa do reajuste 
foi repassada à presidente 
da Petrobras, Graça Foster, 
antes da aprovação do plano 
de investimentos da estatal, 
de US$ 236,5 bilhões até 
2016 - 5,2% mais do que o 
anterior, que previa investi-
mentos de US$ 224,7 bilhões 
entre 2011 e 2015. Graça já 
havia avisado à presidente 
Dilma que o congelamento 
de preço dos combustíveis 
estava afetando a geração de 
caixa da empresa e compro-
metendo sua capacidade de 
investimentos.

O Conselho de Admi-
nistração aprovou, na se-
mana passada, um aumento 
pequeno nos investimentos. 
Ao elaborar o plano, a estatal 

embutiu nos cálculos reajus-
te de 15% nos combustíveis.

Técnicos não acreditam, 
porém, que o governo venha 
a autorizar um aumento des-
sa ordem no próximo mês. O 
percentual tido como mais 
realista é de 10%, que não 
deve ser repassado totalmen-
te para os consumidores.

CIDE - Oficialmente, o 
governo não confirma a de-
cisão de conceder o reajuste 
e para evitar que o aumento 
seja repassado ao consumi-
dor final, o governo pode se 
valer, novamente, da estra-
tégia de reduzir o percen-
tual da Cide (contribuição 
destinada a regular o preço 
dos combustíveis) que incide 
sobre o valor da gasolina e 
do diesel.

 sINDIpETRO E pROCON 
- O presidente do Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Derivados de Petróleo da 
Paraíba (SindiPetro-PB), 
Romar Hamad, não quis se 
pronunciar sobre o assunto. 
Já a coordenadora do Procon 
Estadual, Klébia Ludgério, 
afirmou que vai esperar o 
anúncio da presidente Dil-
ma sobre o reajuste para po-
der comentá-lo. “Possa ser 
que o aumento nem atinja a 
cidade de João Pessoa, pois 
já houve reajuste há pouco 
tempo”, disse.

agRICUlTURa FaMIlIaR

MDa realiza capacitação da 
Rede Brasil Rural na paraíba

O Ministério do Desen-
volvimento Agrário (MDA) 
promove, na próxima semana, 
dois eventos distintos de capa-
citação para utilização da Rede 
Brasil Rural, ferramenta virtual 
de comercialização de produ-
tos da agricultura familiar. Em 
João Pessoa a atividade será 
realizada na próxima terça-
-feira, no Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperati-
vismo (Sescoop), e, em Cam-
pina Grande, na quarta-feira, 
na Embrapa Algodão.

A capacitação de quatro 
horas visa atender organiza-
ções produtivas da agricul-
tura familiar (associações, 
cooperativas, agroindústrias), 
em especial as que possuem 
Declaração de Aptidão ao 
Pronaf (DAP Jurídica); gesto-
res do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae); 
agentes de assistência técni-
ca rural (Ater); movimentos 
sociais do campo e demais 

instituições parceiras, como 
Sebrae e Emater.

“A Rede Brasil Rural é 
uma ferramenta virtual criada 
pelo Governo Federal para 
incentivar a competitividade 
e comercialização do pro-
duto do agricultor familiar, 
fortalecendo os processos 
de organizações produtivas 
e o intercâmbio entre os 
agricultores e consumidores”, 
comenta Giucélia Figueiredo, 
delegada do MDA na Paraíba. 

A Rede Brasil Rural apro-
xima segmentos que fortale-
cem os arranjos produtivos da 
agricultura familiar brasileira. 
Através do portal, agricultores 
familiares de todo o Brasil, 
por meio de suas associações 
e cooperativas, negociam di-
retamente com fornecedores 
e empresas de transporte 
a compra e a entrega de 
insumos necessários para 
qualificar ainda mais a sua 
produção.

[PREVENÇÃO]

Acidentes de consumo é debatido no MPPB

Estruturar um sistema 
preventivo, educativo, fisca-
lizador e repressivo capaz de 
reduzir e acabar com aciden-
tes de consumo na Paraíba. O 
assunto foi debatido ontem no 
Ministério Público do Estado 
da Paraíba (MPPB), durante 
palestra proferida pelo diretor 
substituto de qualidade do Ins-
tituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (Inme-
tro), Paulo Coscarelli, numa 
promoção da Promotoria do 
Consumidor de João Pessoa e 
participação dos integrantes de 
conselhos estaduais ligados à 
área da saúde, a exemplo do 
Conselho Regional de Medi-
cina (CRM), Corpo de Bom-
beiros, IPC, Procon Estadual, 
entre outros.

 O evento é fruto da con-
tinuidade do acordo de coo-
peração técnica para prevenir 
acidentes de consumo, firmado 
no último mês de março pelo 
MPPB, Inmetro e o Instituto 
de Metrologia e Qualidade 
Industrial da Paraíba (Imeq). 
Conforme o palestrante 80% 
dos consumidores não tem 
conhecimento sobre o que con-
siste um acidente de consumo 
e, na opinião dele, ações de 
educação devem ser feitas para 
alertar os consumidores sobre 

o assunto para que eles possam 
se prevenir. 

“Acidentes de consumo 
são de diversos tipos de segui-
mentos, a exemplo da venda 
de produtos sem certificação 
e cujos critérios de qualidade 
não foram cumpridos; pro-
dutos falsificados, imitados 
ou reproduzidos sem seguir 
as normas técnicas; produtos 
importados sem certificação 
que são objeto de descaminho 
e direcionados a mercados in-
formais; produtos adulterados 
e produtos contendo substân-
cias nocivas à saúde e à vida 
do consumidor”, informou.  
Segundo Coscarelli o acidente 
de consumo ainda não faz 
parte da pauta da defesa do 
consumidor no Brasil.

O sistema preventivo, 
educativo, fiscalizador de re-
des locais favorecendo o traba-
lho destes órgãos envolvidos, 
torna a Paraíba pioneira no 
país já que hoje não existe no 
Brasil o vínculo entre o consu-
mo e a saúde. “Nós não temos 
dados sobre o quanto o SUS 
gasta por ano com o tratamen-
to de vítimas de acidentes de 
consumo no Brasil. Nos Esta-
dos Unidos, são 800 bilhões de 
dólares. Por isso é importância 
a presença de órgãos como as 
Vigilâncias Sanitárias, para 
que possa, a partir do desenho, 
definir pontos críticos para que 
possa atacar”, explicou.

pROMOTORIa DO CONsU-
MIDOR – Para o promotor do 
Consumidor de João Pessoa, 
Glauberto Bezerra, esse tipo 
de ação é a concretização da 
dignidade da pessoa humana, 
como estabelece a Constituição 
Federal, “se fala muito na vio-
lência física esquecendo que 
existem as do tipo silenciosas 
que são as diversas existentes 
nos acidentes de consumo. Nós 
estamos trabalhando a ideia 
de segurança humana que 
engloba aspectos do ponto de 
vista da saúde, meio ambiente 
e cidadania”, disse.

CRM – O presidente do 
Conselho Regional de Medi-
cina, médico João Medeiros, 
informou que os casos de 
acidentes de consumo, acon-
tece em sua grande maioria 
por alimentos estragados. “A 
população deve ficar sempre 
atenta quando for comprar 
alimentos, principalmente os 
enlatados quando deve ser 
observada o prazo de validade, 
modo de armazenamento dos 
produtos e, nos restaurantes, 
os de preferência são aquelas 
onde a cozinha fica visível”, 
orientou.

MOVIMENTO Nós pODE-
mOs PaRaíba (NPPb) - Para a 
coordenadora do Movimento 
Nós Podemos Paraíba e da 
Fundação Solidariedade, Nú-

bia Gonçalves, a ação se encai-
xa no Programa das Nações 
Unidas. 

“Esse tipo de ação é vital 
para melhoria na qualidade 
de vida já que o termo foi ela-
borado com base no relatório 
do Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento 
(Pnud) de 1996, que trouxe um 
novo paradigma em relação ao 
conceito de segurança. Hoje, a 
ideia de direito do consumidor 
é contextualizada na perspec-
tiva da segurança humana, e 
engloba aspectos do ponto de 
vista da saúde, meio ambiente 
e cidadania”, explicou.

pROCON EsTaDUal - Klé-
bia Ludgério, diretora do Pro-
con Estadual, disse que o acor-
do chegou em boa hora e que a 
Paraíba será o primeiro Estado 
a levantar a bandeira do com-
bate ao acidente de consumo. 
“Estamos dispostos a enfrentar 
lutas e agirmos para ajudar a 
sociedade a evoluir na discus-
são sobre esse tema”, disse.

VIgIlâNCIa saNITÁRIa – 
Na opinião do gerente da Vigi-
lância Sanitária de João Pessoa, 
Ivanildo Brasileiro, as ações 
que já estão sendo desenvol-
vidas pela gerência na Capital, 
a exemplo do monitoramento 
dos alimentos, para saber quais 
oferecem mais riscos de trans-
mitir doenças.

FOTO: Divulgação

abastecer o carro poderá ficar mais caro a partir do próximo mês, caso o Governo Federal conceda um novo aumento para o preço dos combustíveis 

> Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com



Hulk se emociona na Funad

Esportes

Ele se emocionou ao ser per-
guntado sobre sua infância 

quando trabalhou na feira de 
Campina Grande para ajudar 
a família. 

“O importante é crescer 
com os pés no chão. Agradeço 
por ter passado tudo aquilo 
na minha infância para poder 
valorizar as coisas hoje. Agra-
deço a meus pais por terem 
me dado a oportunidade de 
trabalhar com eles na feira e 
graças a Deus hoje posso dar 
uma melhor condição para 
eles”, disse.

Hulk foi o centro das 
atenções nas dependências da 
Funad, na manmhã de ontem. 
Ele deu autógrafos, recebeu 
presentes produzidos pelos 
portadores de deficiência, 
visitou as dependências do 
órgão, acompanhou a dança 
de um casal em cadeira de 
rodas e falou sobre futebol. 
“Tive a felicidade de chegar e 
conquistar meu espaço, sen-
do coroado como o principal 
jogador do país”, afirmou o 
atacante ao se referir sobre o 
apelido de “Rei de Portugal”. 

O jogador foi direto ao 
ser interrogado sobre sua ida 
para o Chelsea, da Inglaterra 
ou Paris Saint-Germain, da 
França. “Estou aqui de visita 
e de férias”, resumiu Hulk, 
preferindo não comentar uma 
provável saída do Porto, de 
Portugal.

Otimista em ser um dos 
relacionados de Mano Mene-
zes para representar o Brasil 
nos Jogos Olímpicos de Lon-
dres, 2012, a partir do próximo 
mês, o paraibano disse estar 
confiante, principalmente 
pelo trabalho que realizou 
juntamente com seus colegas 
de Seleção Brasileira na fase 

de preparação do grupo. “É 
um sonho de qualquer um 
disputar as olimpíadas. Se eu 
for carregar o nome da Paraíba 
e trouxer este título para o Bra-
sil vai ser um sonho realizado 
meu”, disse ele, acrescentando 
que as oportunidades dadas 
a ele na seleção foram boas, 
teve tempo para jogar, prin-
cipalmente por ter marcado 
um dos três gols em sua pas-
sagem pela seleção contra a 
Argentina.

Ele aproveitou também 
para falar sobre a comparação 
que a imprensa mundial tem 
feito entre o brasileiro Neymar, 
do Santos-SP e o argentino 
Lionel Messi, do Barcelona, da 
Espanha. “Ambos são grandes 
jogadores. Messi é três vezes 
o melhor do mundo, é craque 
mesmo, Neymar  é um cara 
que vem jogando muito e tem 
tudo para ser um dos melhores 
do mundo”.

Dizendo-se trezeano do 
coração, o atacante Hulk afir-
mou não está acompanhando 
a problemática envolvendo o 
Treze Futebol Clube e a Confe-
deração Brasileira de Futebol 
na briga por uma vaga na Série 
C do Campeonato Brasileiro, 
no entanto, alegou que o bom 
seria ver o Galo da Borborema 
jogando. “Sou trezeano, mas, 
como paraibano, o momento é 
de torcer por todos os times do 
Estado”, justificou ele.

Quanto a sua visita à Fu-
nad, o jogador disse se sentir 
muito emocionado, princi-
palmente depois de uma ex-
pressiva recepção. “Não tem 
como não ficar emocionado. 
É motivo de muita alegria e 
espero que esta seja a primeira 
de muitas visitas minhas a este 
órgão”, finalizou Hulk.

O atacante paraibano Hulk, da Seleção 
Brasileira, disse ontem que sua ida para as 

Olimpíadas de Londres está nas mãos de Deus. 
“Nas mãos de Deus e nas mãos de Mano 

Menezes”, afirmou o ainda jogador do Porto 
(Portugal), durante visita, ontem, à Fundação 

Centro Integrado de Apoio ao Portador de 
Deficiência - Funad, em João Pessoa. 

>>>vIsItA Ilustre > Paraibano fala sobre sua chance na Olimpíada, mas silencia sobre saída do Porto

FOtOs: evandro Pereira
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>  gIrO esPOrtIvO

K leberson foi ao Ninho do Urubu 
pela última vez na manhã de 

ontem. O volante, de 33 anos, não fez 
o mesmo treinamento do grupo princi-
pal, recolheu o material de trabalho e 
se despediu. Ele aceitou a proposta de 
rescisão de contrato feita pelo Flamen-
go. Ele deve mesmo reforçar o Bahia.

> Kleberson

O gandula que foi empurrado pelo 
volante Adriano, do Santos, du-

rante o jogo Santos e Corinthians, na 
última quarta-feira, pela Libertado-
res disse que não vai prestar queixa 
contra o santista. Lucas, afirma não 
ter entendido direito o que aconte-
ceu.”Só sei que ele me empurrou”.

> Gandula

Secretários destacam inclusão 
social através do esporte

“Não se faz educação sem 
esporte. É muito importante o 
esporte no desenvolvimento 
do aluno e quanto mais puder 
ajudar o desenvolvimento de 
atividades esportivas nas es-
colas, mas estaremos ajudando 
no desenvolvimento escolar 
da criança, ademais, o esporte 
traz a inclusão de cidadania”, 
disse o secretário Estadual de 
Educação, Harisson Targino, 
que esteve presente ontem, 
na Funad, para prestigiar a 
presença de Hulk. Percebemos 
que, enquanto houve um maior 
envolvimento da criança no 
desporto, menos ele se torna 
presa frágil em outros tipos de 
envolvimento”, garantiu ele, 
acrescentando que o jogador 
Hulk é um exemplo e grande 
nome do futebol paraibano.

O secretário Estadual de 
Esporte, José Marco Nóbrega, 
único paraibano medalhista 
olímpico afirmou que a presen-
ça de Hulk na Funad é muito 
importante e serve de incentivo 
para não apenas os atletas que 
estão começando no esporte, 

mas também todos aqueles 
que já trilharam na vida es-
portiva. “Eu mesmo, em 2000, 
consegui trazer uma medalha 
de prata para a Paraíba no 
Vôlei de Praia e esperar que, 
através do Hulk, a Paraíba possa 
conquistar mais uma medalha 
olímpica, agora em Londres 
este ano”, alegou Zé Marco.

Para a presidente da Fu-
nad, Simone Jordão, a presença 
do jogador paraibano Hulk 
representa uma relevância 
em relação ao trabalho que 
vem sendo desenvolvido pelo 
órgão ao longo dos anos. “A 
vinda dele também representa 
um chamamento da sociedade 
sobre a importância que tem o 
paraesportivo”, afirmou.

O atleta Gilvan Andrade 
de Lima,  campeão brasileiro 
de atletismo e representante 
várias vezes do país em Jogos 
Parapanamericano disse ser 
motivo de muita alegria co-
nhecer de perto o jogador Hulk. 
“Ele nos dá incentivo de como 
vencer na vida, superando os 
desafios e  os obstáculos”, disse.

Os secretários José Marco (sejel), Harrisson targino (educação) e a presidente da Funad, simone Jordão, com o craque da seleção Brasileira

> Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

O atacante Hulk foi o centro das atenções na manhã de ontem na Funad quando fez a alegria de diversos atletas da instituição durante a sua visita                                          

 ...
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Campinense terá dois desfalques

Com um gol de Dunga 
marcado aos 17 minutos do 
primeiro tempo o Brasilien-
se do Planalto Boa Esperan-
ça (Valentina de Figueiredo) 
foi o grande campeão da 
Copa de Futebol dos Clubes 
Campeões de Bairros, ao 
vencer o Real Madrid do Va-
radouro pelo placar de 1x0, 
em jogo realizado na noite 
da última quarta-feira , no 
Estádio da Graça, em Cruz 
das Armas. 

A competição que con-
tou com 110 jogos e 47 equi-
pes  foi mais uma realização 
da Prefeitura de João Pes-
soa, através da Secretaria 
de Juventude, Esporte e 
Recreação (Sejer). Os dois ti-
mes entraram em campo em 
igualdade de condições para 
decidir o título da Copa de 
Futebol dos Clubes Campe-
ões de Bairros, empurrados 
por um público estimado 
em duas mil pessoas. 

Apesar do equilíbrio 
técnico, o Brasiliense abriu 
o marcador aos 17 minu-
tos, através de Dunga. Na 
desvantagem o Real Madri 
passou a pressionar, mas 
o Brasiliense se defendeu 
bem e terminou o primeiro 
tempo com a vitória de 1x0.

Para o segundo tempo 
o Real Madrid voltou com 
mais força ofensiva para 
tentar igualar o marcador e 
partir para a conquista do tí-
tulo. O Brasiliense retornou 
mais cauteloso e foi capaz 
de segurar a forte pressão 
do adversário e conquistar 
o seu primeiro título da 
Copa de Futebol dos Clubes 
Campeões de Bairros.

Ao final do jogo, o se-
cretário de Esportes de João 
Pessoa, Thiago Pacheco não 
escondeu a sua alegria com 
a festa promovida pelos ti-
mes e pelos torcedores que 
foram ao Estádio da Gra-
ça. “Nossa equipe se sente 
realizada com essa festa. 
O futebol amador de João 
Pessoa está de parabéns com 
a presença desse público 
maravilhoso que valorizou 
a competição. Acredito que 
esse sucesso serve de ali-
cerce para as disputas do 
próximo ano”, disse.

A festa do esporte ama-
dor foi comandada pelo pro-
fessor União que fez o ceri-
monial do grande evento.

>>>brasileiro > Rubro-negro estreia finalmente diante do Petrolina de Pernambuco, no Estádio Amigão   

Delegação viaja hoje para interior baiano
[sousa]

A delegação do Sousa 
embarca hoje, após o almoço, 
com destino ao Senhor do 
Bonfim, no interior baiano, 
para enfrentar o Feirense/BA, 
no próximo domingo, às 16h, 
no Estádio Pedro Amorim 
Duarte/BA, na estreia do 
Campeonato Brasileiro da 
Série D. Na véspera do jogo 
o grupo realizará um treino 
recreativo, na última prepa-
ração do time para encarar 
os baianos. Do time que foi 
vice-campeão estadual deste 
ano, várias “caras novas” 
fazem parte do novo grupo 
do segundo representante da 
Paraíba na Série D - o primei-
ro é o Campinense, campeão 
paraibano/2012 - que atuarão 
pela alviverde sertanejo. 

A começar do goleiro 
Genivaldo, que substituirá 
Ânderson. Na defesa, Junior 
Sertânia (lateral direito), Hen-
rique e Ricardo Oliveira, en-
tram nas vagas de Aderaldo 
e Alisson, respectivamente, 
com Camilo permanecendo 
na lateral-esquerda. 

No meio de campo, as 
novidades ficam por conta 
de Daniel (volante), Gideon 
e Jean Alisson (meias), nos 
lugares de Ivson, Jeferson e 
William. No ataque, Cleiton 
Cearense, será o substituto 
de Eduardo Rato, que atuará 

O primeiro sente o joelho 
esquerdo, enquanto o 

segundo, cumprirá suspen-
são automática, imposta pelo 
Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD), por oca-
sião da expulsão quando 
atuou pelo Vitória/BA, na 
Segunda Divisão do ano pas-
sado, mesmo o clube tendo 
recebido informação da CBF 
liberando o atleta. Segundo 
o gerente de futebol, Marqui-
nhos Mossoró, o clube apenas 
vai se precaver. Em com-
pensação, estão aptos para 
encarar os pernambucanos, 
o zagueiro Diego Padilha e o 
atacante Potita, liberados pelo 
Departamento Médico. 

Na série de amistosos 
que a Raposa realizou - em-
patou com o ABC/RN (2 a 2), 
venceu o selecionado de Cam-
pina Grande (4 a 2), empatou 
com Parnamirim/RN (1 a 1) 
e perdeu para o Santa Cruz/
PE (3 a 2) - o treinador Frei-
tas Nascimento fez várias 
observações para a estreia na 
disputa nacional. Na defesa, 
as entradas de Eduardo Re-
cife (lateral direita) e Diego 
Padilha (zagueiro). No meio 
de campo, o ex-botafoguense 
Nino Paraíba atuou ao lado de 
Anderson Paulista e Adriano 
Felício, enquanto no ataque, o 
artilheiro Warley e o baixinho 
Potita. 

Com boas opções para 
definir o time o comandante 
raposeiro sabe da importân-
cia de começar vencendo, 
principalmente atuando em 
seus domínios. “Como sem-
pre acontece a obrigação de 
ganhar é nossa e não quere-
mos decepcionar a torcida. 
O grupo está motivado para 
começar com um resultado 
positivo”, frisou. Além do 
Petrolina/PE o rubro-negro 
terá como adversários no 
grupo A3, Ypiranga/PE, Ba-
raúnas/RN e Horizonte/CE. 
Fora de campo a diretoria 
inicia amanhã, a venda dos 
ingressos em diversos postos 
espalhados pela Rainha da 
Borborema. 

o Campinense 
não contará com o 

zagueiro ben-Hur 
e o volante Charles 

Wagner, contra o 
Petrolina/Pe, no 

próximo domingo, 
às 16h, no estádio 

amigão, em Campina 
Grande, na estreia 

no Campeonato 
brasileiro da série D. 

> Wellington sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Brasiliense do 
Planalto é o
grande campeão

[bairros]CirCuito NorDestiNo

elivelton e fininho surfam em alagoas
Os surfistas paraibanos 

Fininho e Elivelton Santos 
disputam, a partir de hoje, 
a segunda etapa do Circuito 
Nordestino de Surf Amador, 
o Pena Surf Nordeste 2012. A 
competição será realizada na 
Praia do Francês, localizada 
no município de Marechal 
Deodoro-AL. O evento vai até 
o domingo, quando ocorrerá 
a premiação dos campeões. 
Cada um dos vencedores da 
segunda etapa será premiado 
com um Bloco Teccel, além de 
kit da marca Pena e troféu. Ao 
final do Circuito, a organiza-
ção do evento vai premiar os 
campeões da Júnior e Open 
com uma moto 0 km para cada 
atleta. Também será entregue 
uma passagem para Fernando 
de Noronha a cada um dos 

campeões nas categorias par-
ticipantes.

Este ano o Circuito Nordes-
tino comemora dez anos de pa-
trocínio da marca Pena. Apesar 
de existir desde 1998, a marca 
só começou a apoiar o evento 
no ano de 2002. Os quatro anos 
anteriores foram patrocinados 
por outras marcas, a exemplo 
da Maresia. A próxima etapa da 
competição será realizada nos 
dias 1 e 2 de setembro, no Mar 
do Macaco, na Praia de Interma-
res, em Cabedelo. A etapa parai-
bana terá o apoio da Prefeitura 
Municipal de Cabedelo.

CamPaNHa – A Federa-
ção Paraibana de Surf (PBSurf) 
junto com a ONG Guajiru   e o 
Bar do Surfista, estão se mo-
vimentando nas redes sociais 
da internet para arrecadar mi-
lhagens, a fim de levar os me-
lhores atletas do Estado para 
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o técnico suélio lacerda deve comandar amanhã um treino recreativo para o jogo de estreia contra o feirense

o paraibano fininho espera pegar boas ondas hoje na Praia do francês

Campeão paraibano de 2012, a equipe do Campinense entra em campo no próximo domingo com a certeza de recuperar o prestígio e conseguir o acesso a série C, onde participou em 2011 e acabou sendo rebaixado

ao lado de Esquerdinha e Vi-
tinho, que retornou ao time, 
mas que não seguirá com a 
delegação por não se encon-
trar em forma. 

Na série de amistosos 
que o time realizou na pré-
-temporada, derrotou o Sal-
gueiro/PE (2 a1 e 1 a 0), o 
selecionado de Major Sales/
RN (5 a 1), empatou com o 
Icasa/CE (2 a 2) e perdeu para 
o Baraúnas/RN (4 a 0). Para 
o treinador sousense, Sué-

lio Lacerda, os jogos foram 
importantes para conhecer 
melhor os jogadores e buscar 
um entrosamento, coisa que 
acontecerá no desenrolar da 
competição. “O trabalho que 
fizemos foi válido e aprovei-
tamos bastante para definir o 
time e o esquema que deve-
remos adotar. O grupo está 
focado para iniciar a disputa 
com um resultado positivo, 
mesmo atuando fora de casa”, 
frisou. 

Com relação aos adversários 
do grupo A4 - Feirense/BA, Vitó-
ria da Conquista/BA, CSA/AL e 
Itabaiana/SE - o comandante 
alviverde acredita que todos 
os adversários serão difíceis, 
já que o futebol está nivelado. 
“Um grupo equilibrado que 
conta com adversários que 
não conhecemos e outros que 
se destacam. Temos que fazer 
a nossa parte e conseguir a 
classificação para a próxima 
fase”, disse Suélio. 

competir na segunda etapa do 
Circuito Brasileiro de Surf Ama-
dor. A competição será realizada 
entre os dias 29 e 1º de julho, 
na cidade de Olivença-BA. A 
Secretaria de Estado da Juven-
tude, Esporte e Lazer (Sejel), 
se comprometeu a ceder duas 
passagens à PBSurf.

De acordo com o presi-
dente da entidade esportiva, 
Alexandre Palitot, os prováveis 
nomes que se beneficiarão com 
a ajuda do Governo do Estado 
serão Jonas Marretinha e Alef 
José. Se escolhidos, Marretinha 
defenderá a Paraíba na catego-
ria Iniciantes e Alef na Mirim.
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Paulinho aposta em título inédito

ós não temos um cra-
que, temos um grupo 

forte. Todos os jogadores se 
ajudam para conquistar seus 
objetivos”, disse o atleta ao 
site oficial do Corinthians.

O discurso de que no Co-
rinthians “todos se ajudam” 
tem sentido. O time possui a 
melhor defesa da história da 
Libertadores. Foram apenas 
três gols sofridos em 12 jogos. 
No atual esquema de Tite, os 
atacantes também acumulam 
função defensiva.

No primeiro tempo da 
partida contra o Santos, 1 a 1, 
no Pacaembu, na quarta-feira, 
o atacante Jorge Henrique cui-
dou da marcação de Neymar 
pelo setor direito. O artilheiro 
do time na Libertadores não 
tem como característica mar-
car muitos gols. O meia Danilo 
soma 4 gols.

“Temos que ter a consci-
ência de corrigir nossos erros. 
E vamos conseguir esse títu-
lo!”, destacou Paulinho.

Ao colocar o Corinthians 
na final da Libertadores, Tite, 
enfim, pega a sua carteirinha 
do seleto grupo considerado 
a elite dos treinadores brasi-
leiros. Seu triunfo, ao mesmo 
tempo, deixa em xeque Mu-
ricy Ramalho, que até outro 
dia era tido como o melhor do 
Brasil, quase que de maneira 
unânime.

Tite, campeão brasileiro 
no ano passado, penou para 
calar seus críticos dentro e fora 
do Parque São Jorge. Havia até 
quem defendia sua troca, mes-
mo com a faixa de campeão 
no peito. Agora, com a inédita 
(para ele e para o clube) final 
do torneio continental, o gaú-

cho vê sua fama de retranquei-
ro se transformar em elogio. O 
que era chamado de retranca 
agora atende pelo nome de  
aplicação tática ou padrão 
de jogo, justamente algo que 
Muricy não conseguiu dar ao 
Santos.

Satisfeito e com senti-
mento de quero mais. Assim 
o técnico Tite apareceu para 
uma demorada e descontraída 
entrevista após o empate por 
1 a 1 com o Santos, na última 
quarta-feira, e a classificação 
à final da Libertadores. Com a 
vaga assegurada, o treinador 
fez uma análise da semifinal 
e garantiu que o Corinthians 
mereceu chegar à decisão.

“O time mereceu em 180 
minutos. Ainda é pouco para 
a história, para nossas ambi-
ções, mas vale muito e está 
registrado pela qualidade que 
o grupo, essa equipe tem”, 
afirmou, não aceitando que 
ninguém desmereça as apre-
sentações de seu grupo.

Responsável por uma 
mudança tática que mudou 
o rumo da partida, com o 
deslocamento de Danilo para 
a beirada e a entrada de Lied-
son no meio, no intervalo, ele 
tampouco preferiu colher os 
méritos sozinho.

“Fico contente em pro-
porcionar a alegria aos outros. 
Dividir me deixa ainda mais 
feliz. E também por outra coi-
sa: não tem vencer a qualquer 
custo, dando porrada e o que 
não seja do jogo. Corinthians 
mereceu classificar contra o 
extraordinário time campeão 
da Libertadores do ano passa-
do. Mereceu em 180 minutos”, 
repetiu.

Paulinho se tornou o jogador mais 
valioso do Corinthians após boas exibições 

na Libertadores. Confiante na conquista 
do inédito título continental, o 

meio-campista destaca que o time 
chegou às finais mesmo sem ter um atleta 

que desequilibra. Paulinho aponta o 
coletivo alvinegro como o diferencial.

>>>lIbERTAdoRES > Volante destaca o espírito coletivo da equipe como principal motivo do sucesso na disputa

Seedorf oficializa saída 
do Milan após dez anos

[rescisão]

A espera do Botafogo por 
Clarence Seedorf deve durar 
mais alguns dias. Ontem, o 
meia holandês, de 36 anos, 
oficializou a saída do Milan, 
clube que defendeu por dez 
temporadas, e voltou a pedir 
tempo para anunciar seu pró-
ximo destino no futebol.

Ao lado do diretor exe-
cutivo do Milan, Adriano 
Galliani, Seedorf não deu 
pistas sobre qual será seu 
novo clube, mas reforçou que 
priorizará uma experiência 
nova. “O meu futuro vocês 
vão saber em breve. Nos 
próximos dias todos saberão, 
devo começar a decidir acho 
que hoje. Mas eu quero tentar 
uma nova experiência, é hora 
de mudar”, afirmou.

O jogador veterano disse 
que a demora na decisão está 
relacionada ao grande número 
de propostas que tem recebido. 
Além do Botafogo, clubes da 
China e o Montreal Impact, que 
disputa a Major League Soccer 
(Liga norte-americana de fute-
bol), têm interesse no jogador.

“O que posso dizer é que 
nunca recebi tantas propos-
tas na carreira como neste 
momento. Preciso de alguns 
dias para pensar e tomar uma 
decisão, assim como foi antes 
de sair da Internazionale e as-
sinar com o Milan, em 2002”, 
comparou.

Apesar de não ter citado 
nenhum clube em específico, 
Seedorf disse que sua família 
é um fator importante na esco-
lha do novo time. Pretendido 
pelo Botafogo já desde o ano 
passado, o jogador tem forte 
ligação com o Brasil: sua es-
posa Luviana mora no Rio de 
Janeiro.

“Vou ter de avaliar vários 
aspectos, como a minha famí-
lia e os meus filhos. Nunca 
tive problemas financeiros na 
minha carreira. Vou continuar 
minha trajetória como jogador 
em qualquer outro time. Levo 
o tempo que for necessário 
para fazer a melhor escolha 
para mim”, adiantou.

Há duas semanas, a re-
presentante do meia, a ame-
ricana Deborah Martín, esteve 
no Rio de Janeiro e se reuniu 
por dois dias com a diretoria 
do Botafogo. Na oportuni-
dade, ela elogiou o clube e 
até afirmou que o considera 
um dos mais organizados do 
Brasil. No fim das conversas, a 
equipe alvinegra enviou uma 
proposta oficial ao jogador e, 
desde então, as partes mantêm 
contato para ajustar detalhes 
do contrato. Um dos pedidos 
do holandês foi, em caso de 
acerto, alguns dias de férias 
antes de se apresentar após 
o fim do seu contrato com o 
Milan, dia 30 de junho.

Danilo comemora o gol observado à distancia pelo volante Paulinho aos olhares incrédulos dos santistas no gol da classificação para a final

CoPA do bRASIl

Técnico do Coritiba destaca a paciência 
e a força da equipe para chegar à final

A força e a paciência 
do elenco do Coritiba foram 
alguns dos pontos exaltados 
pelo técnico Marcelo Olivei-
ra, após a vitória sobre o São 
Paulo por 2 a 0, no Couto 
Pereira, e que conduziu o time 
paranaense à segunda final 
consecutiva da Copa do Brasil.

“Temos que lembrar que 
ninguém chegou dois anos 
seguidos aqui por acaso. E 
não se chegou dois anos con-
secutivos por coincidência. 
Tudo isso é fruto do trabalho 
sério. É a força de trabalho de 
um grupo. Nosso conjunto é 
muito bom”, declarou Marcelo 
Oliveira.

“Estou orgulhoso e hon-
rado de ter esses jogadores 
que temos. Porque não tive-
mos em um ano e seis meses 
nenhum ato de indisciplina. 
Isso é fruto do bom ambiente, 
mas de jogadores comprome-
tidos e verdadeiros profissio-
nais. Vamos lutar muito por 
esse título”, acrescentou o 
treinador.

No jogo dessa quarta-feira, 
o time paranaense precisava de 
uma vitória por dois ou mais gols 
para assegurar sua classificação 
no tempo normal. Se sofresse 
um gol, teria que fazer três. Dian-
te disso, o técnico comemorou 
a paciência de sua equipe para 
não pensar em fazer o segundo 
antes do primeiro gol.

“Não adiantava começar 
o jogo com aquela fixação 
de fazer 2 a 0. A orientação 
era fazer o primeiro. Tivemos 
inteligência e paciência diante 
de um adversário muito forte. 
Foi como uma final de Copa 
do Brasil. Mas mostramos que 
nosso time tem muita qua-
lidade.”, comentou Marcelo 
Oliveira.

Agora, o Coritiba  vai 
novamente decidir o título e 
espera um desfecho diferente 

de 2011 quando não levou a 
melhor para o Vasco. Mesmo 
vencendo em casa por 3 a 2 na 
segunda partida, não conse-
guiu o título tão esperado por 
sua torcida.

No São Paulo, a derrota 
para o Coritiba vai ser duas 
vezes mais difícil de ser dige-
rida pelo torcedor, pois além 
de passar mais um ano com 
jejum na Copa do Brasil, o re-
vés comprova o desempenho 
pífio recente do Tricolor em 
competições de ‘mata-mata’, 
que se tornaram um fantasma 
no cotidiano no clube.  

Na verdade, o time paulis-
ta nunca conquistou a Liberta-
dores e segue no jejum diante 
de mais uma eliminação.  

O que serve de conforto 
ao torcedor são-paulino é 
lembrar que depois de 2005, 
o clube conquistou três títulos 
importantes pelo Brasileirão, 
competição que desde 2003 
é disputada em pontos cor-
ridos.

Acostumado a disputar Li-
bertadores (ao lado do Santos, 
é o brasileiro que mais venceu 
a competição), o São Paulo tem 
colecionado fracassos na Copa 
do Brasil contra adversários de 
menor expressão: em 2011, 
perdeu para o Avaí nas quartas. 
Neste ano, o revés foi nas semi-
finais contra o Coritiba.

“Eu posso garantir para 
o torcedor, com o clima que 
vi agora, a força de vontade, 

o sofrimento, a forma como 
levaremos a derrota para casa, 
que eu tenho certeza que to-
das as mudanças que fizemos 
tivemos êxito, mas não nos 
resultados. Esse sofrimento 
que vimos agora vai se trans-
formar em alegria”, prometeu 
o diretor de futebol Adalberto 
Baptista.

A última chance neste 
ano que o São Paulo terá de 
reverter este quadro incômo-
do é pela Sul-Americana, que 
começa no segundo semestre. 
O clube também disputa o Bra-
sileirão no mesmo período e já 
amanhã entra em campo con-
tra a Portuguesa para tentar 
um retorno a Taça Libertadores 
da América.

FoToS: divulgação

Jogadores do Coritiba entram em êxtase após a marcação do segundo gol que classificou a equipe

“N



Portugal nas semifinais
>>>EUROCOPA 2012 > Mais uma vez o atacante Cristiano Ronaldo garantiu classificação para seu país
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Esportes

Assim como na vitória por 
2 a 1 sobre a Holanda, 

no último domingo, CR7 
resolveu para os lusos. Com 
um gol do atacante, os portu-
gueses venceram a República 
Tcheca por 1 a 0, em Gdansk, 
e se garantiram nas semifinais 
da Euro.

Portugal agora aguarda 
o vencedor de França e Es-
panha, que vão se enfrentar 
amanhã, para conhecer o seu 
adversário. O confronto dos 
lusos acontecerá na próxi-

foram 90 
minutos de 

inúmeras ten-
tativas de vencer o 

goleiro Petr Cech. 
Mas bastou apenas 

uma cabeçada certei-
ra de Cristiano ronal-
do aos 33 minutos do 
segundo tempo para 
garantir Portugal nas 
semifinais da Euroco-

pa 2012. 

Toque de Bola...
Marcos Lima

Um golaço social do Hulk
O atacante Hulk, que de-

fende o Porto, de Portugal, 
e que almeja uma vaga na 
seleção de Mano Menezes 
para os Jogos Olímpicos de 
Londres 2012, a partir do 
próximo mês, fez um gol 
de placa e um golaço social 
ontem, em João Pessoa. Ele 
visitou a Funad, instituição 
que trabalha com pessoas 
portadoras de deficiência 
e, com apenas seu gesto de 
vencedor, conquistou todos 
e todas daquela instituição. 
Não faltaram momentos de 

alegrias e pousos para autó-
grafos com crianças, adoles-
centes e adultos.

Simples, humildade 
acima de tudo (apesar de 
não ter sido isto que disse-
ram algumas pessoas antes 
da chegada dele), Hulk se 
omitiu no quesito transfe-
rência para o futebol inglês 
ou francês, preferindo dizer 
que estava curtindo a visita e 
suas férias.

Paraibano de Campi-
na Grande, o ato eficiente, 
humano e de solidarieda-

de para com aqueles que 
amam o esporte brasileiro, 
Hulk demonstrou que sim-
plesmente com uma visita 
é capaz de abrir caminhos e 
novos horizontes de pessoas 
que muitas das vezes desis-
tem antes de iniciar. 

Pena que o gesto do 
atacante que deverá estar 
em Londres representando 
o Brasil nos Jogos Olímpicos 
não seja repetido por ou-
tros grandes jogadores que 
sairam do quase “nada” e 
ganharam fama, dinheiro e 

marcosauniao@gmail.com

A judoca paraibana Josicleia Dias do Nascimento, da 
equipe Apace, era somente orgulho ontem na sede da Funad, 
em João Pessoa, durante a presença do jogador de futebol 
Hulk. A atleta foi a única paraibana a subir no pódio na 1ª 
fase do Grand Prix Infraero de Judô Paralímpico do Brasil, 
que ocorreu no Clube Atlético Juventus, na zona leste de 
São Paulo, no último mês de maio. Ela ganhou a medalha 
de bronze na categoria pesado, para atletas até 78kg. Uma 
das promessas do judô brasileiro Paraolímpico, Josicléia 
Nascimento já se programa para outras competições em 
seu próprio Estado e também fora da Paraíba. Ela se disse 
muito feliz em poder representar a Paraíba em competições 
nacionais, pois, assim, também está aprendendo muito nesta 
modalidade.

Cristiano ronaldo corre para as câmeras logo após marcar o único gol contra a república Tcheca levando a Seleção de Portugal às semifinais 

Duas partidas marcam a 
7ª rodada hoje da Série B

[fuTEBoL]DESPEDiDA

Kleberson deixa o flamengo 
e deverá jogar pelo Bahia

Kleberson foi ao Ninho do Urubu pela 
última vez na manhã de ontem. O volante, de 
33 anos, não fez o mesmo treinamento do gru-
po principal, recolheu o material de trabalho e 
se despediu. Ele aceitou a proposta de rescisão 
de contrato feita pelo Flamengo. Na véspera, 
o procurador e sogro do pentacampeão, Mar-
co Antônio Silva, ouviu do diretor de futebol 
Zinho que o Rubro-Negro gostaria de encerrar 
o vínculo imediatamente, e não esperar até 
31 de dezembro. A tendência, segundo Marco 
Antônio, é que Kleberson vá para o Bahia. 
Inicialmente, a diretoria tricolor se interessou 
por contratá-lo por empréstimo até dezembro. 
Kleberson, no entanto, busca um vínculo maior. 
De acordo com o procurador, as partes chega-
ram a um acordo e só aguardam o desfecho 
com o Flamengo para assinar.

“Tudo caminha para isso. Chegamos 
a um acordo com o Bahia para assinar até 
dezembro de 2014. Estamos só aguardando a 
assinatura da rescisão com o Flamengo para 
definir. Apesar de colocar o genro bem próximo 
do Bahia, Marco Antônio diz que vai ouvir a 
proposta de outro clube da Séria A. O procu-
rador afirma que houve sondagens também 
do exterior. “Foram sondagens de Espanha, 
Alemanha e Qatar, mas nenhuma proposta até 
agora”, afirmou.

O volante disputou 11 partidas nesta 
temporada - oito como titular - e marcou cinco 
gols. Ele defende o Flamengo desde 2008, foi 
campeão carioca em 2008 e 2009 e do Brasi-
leiro de 2009. No início de 2011, não estava 
nos planos de Vanderlei Luxemburo e foi em-

prestado ao Atlético-PR, clube que o revelou. 
Jogou pouco na equipe paranaense e retornou 
ao Rubro-Negro em 2012.

Kleberson estava afastado do grupo 
quando Joel Santana chegou ao Flamengo, há 
pouco mais de quatro meses. Voltou a ganhar 
espaço, disputou partidas no Carioca e virou 
titular. Começou o Campeonato Brasileiro na 
equipe de cima e enfrentou Sport, Inter e Ponte 
Preta. Contra o Coritiba, ficou no banco para 
a entrada de Luiz Antonio. Na quinta rodada, 
contra o Santos, nem relacionado foi. 

status na Paraíba, no Brasil 
e no mundo. Não quero 
aqui lembrar nomes, mas, 
na condição de paraibano 
e desportista, não é dificil 
para qualquer enumerar 
nossos conterrâneos que em 
momento algum tiveram a 
noção de como é importan-
te a humildade e simplici-
dade.

Que a atitude do Hulk 
sirva de exemplo para 
alguns paraibanos que se 
“fizeram” no esporte e que 
dão as costas para o nosso 
público.  É bom lembrar que 
nem sempre os sábios são 
os mais sábios. Nem sempre 
o forte, é mais forte. A desci-
da é maior do que a subida, 
diz o provérbio popular. O 
reconhecimento de Hulk 
para com todos da Funad 
jamais será esquecido por 
eles e pela direção. 

PB terá judocas em 
evento nacional

Torcida teme 
desmanche no Bota

Polícia decreta guerra a 
cambistas em Londres

rasteiras

A Paraíba vai ter 34 repre-
sentantes nos Campeo-

natos Brasileiros de judô das 
categorias Sub-13, Sub-20 e 
Sub-23. As competições vão 
ser realizadas em agosto, nas 
cidades de Manaus-AM, Rio 
de Janeiro-RJ e Cuiabá-MT. 
Devido ao bom número de 
atletas classificados, a Fede-
ração Paraibana da modalida-
de espera pelo menos quatro 
medalhas em cada categoria.

De acordo com a direção 
da entidade, os atletas estão 
treinando e não terão folga 
durante o São João. A primei-
ra cidade a sediar o torneio 
será Manaus, nos dias 4 e 5. A 
segunda nos dias 18 e 19, no 
Rio de Janeiro e Cuiabá, nos 
dias 25 e 26.

O Botafogo pode perder 
jogadores importantes 

nos próximos dias. O atacante 
Herrera está praticamente 
acertado com um clube dos 
Emirados Árabes e sequer vem 
treinando com os companhei-
ros. O meia Maicosuel está em 
tratativas adiantadas com a 
Udinese, da Itália, e sua saída 
deve ser decretada nas próxi-
mas horas. Elkeson também é 
um sonho de consumo de clu-
bes da Ucrânia e da Itália. Isso 
sem falar em Loco Abreu, que 
tem dado sinais de insatisfação 
com a reserva e ameaça deixar 
General Severiano. 

A possível saída de boa 
parte de seus principais joga-
dores deixa parte dos torce-
dores temerosos que o time 
comece a cair de produção no 
Campeonato Brasileiro.

A polícia britânica advertiu  
ontem cambistas locais 

que vendem ingressos em 
grandes eventos que eles en-
frentarão uma severa vigia se  
tentarem negociar bilhetes 
durante os Jogos Olímpicos. 

“Nós vamos flagrar os 
cambistas”, avisou Nick Dowi-
ning, responsável pelos esfor-
ços da polícia britânica em 
combater o crime de ingres-
sos nos Jogos. As autoridades 
também se comprometeram 
a estudar denúncias feitas,  
de que alguns comitês olím-
picos nacionais estariam ven-
dendo ingressos destinados a 
eles pela organização.

A sétima rodada do 
Campeonato Brasileiro da 
Série B continua com mais 
duas partidas hoje. Às 21h, 
o Guaratinguetá recebe o 
Avaí no Dario Rodrigues 
de Leite, interior de São 
Paulo. Na mesma hora, 
o Paraná encara o Joinvi-
le na Vila Capanema, em 
Curitiba.

A rodada teve seu 
início na última terça-fei-
ra, quando o América-RN 
assumiu a liderança após 
a vitória diante do ASA 
de Arapiraca por 2 a 0. O 
América-MG foi outro que 
já jogou pela rodada e ven-
ceu o Bragantino por 3 a 2. 
Com o resultado, o Coelho 
é o vice-líder. O outro jogo 
que já foi disputado pela 
sétima rodada foi CRB e 
São Caetano que empata-
ram em 2 a 2, no Rei Pelé.

Hoje à noite, o Gua-
ratinguetá joga em casa, 
buscando sair da zona de 
rebaixamento. O time de 
São Paulo faz a estreia do 
seu novo treinador, Pinta-
do. Ao comandar seu pri-
meiro treino no Ninho da 
Garça, Pintado encontrou 
40 atletas dispostos a re-
verter a má fase da equipe. 

A maior parte do elenco, 
ele já conhece. O treinador 
quer contar com a atitude 
dos jogadores mais expe-
rientes. Lenílson, que tra-
balhou com Pintado no 
Linense, e Marquinhos, 
zagueiro revelado pelo 
Corinthians, são algumas 
das apostas do técnico. 

Pelo lado do Avaí a 
situação é um pouco mais 
tranquila. Na zona inter-
mediária da tabela, o clu-
be ocupa a sétima posição 
com 10 pontos. O intuito é 
encostar na parte de cima 
da classificação. Cleber 
Santana, um dos jogado-
res do clube, disse que a 
equipe vem em uma cres-
cente e para continuar as-
sim precisa vencer fora de 
casa.

No outro jogo da noi-
te, o Paraná recebe o Join-
vile. O clube de Curitiba 
deve promover a estreia 
do meia Lúcio Flávio, 33 
anos, que tem passagem 
por São Paulo, Coritiba, 
Atlético-MG, Botafogo, 
Santos e Vitória,  volta 
à Vila Capanema, palco 
dos primeiros passes dele 
como atleta de destaque 
nacional. 

Kleberson não é mais jogador do flamengo

ma quarta-feira, também na 
Donbass Arena, na Ucrânia. 
Essa é quarta vez na história 
que a equipe chega entre as 
quatro melhores seleções do 
torneio.

O jogo foi praticamente 
de um time. Enquanto a Re-

pública Tcheca, sem Rosicky, 
se defendia, Portugal pres-
sionava e buscava a vitória. 
A pressão de Portugal surtiu 
efeito. Aos 33 minutos. João 
Moutinho tabelou com Nani 
e recebeu pelo lado direito. O 
apoiador cruzou com capricho 

e encontrou Cristiano Ronaldo 
no meio da área. CR7 testou 
para o chão e venceu Cech: 1 a 
0. Na arquibancada, Luís Figo 
e Eusébio não contiveram a 
alegria ao ver o tento do craque 
português. Mesmo com o gol, 
Portugal seguiu atacando os 

rivais, que passaram a buscar o 
empate com mais vontade. No 
fim, os lusos comemoraram a 
classificação. A Eurocopa se-
gue hoje com mais um jogo das 
quartas de final. Em Gdansk, 
a Alemanha encara a Grécia 
às 15h45.

foTo: Divulgação
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as Bastianas, da Paraíba, 
e Orquestra Popular da Bomba do 

Hemetério, de Pernambuco, 
são as principais atrações 

da primeira noite

São João na Capital será aberto hoje com cantoria de viola e shows no Centro da Cidade

Começa a festa

Fotos: Divulgação

Hoje é dia de todo mundo olhar para o 
céu, ver como ele está lindo, porque 
os festejos juninos começam hoje 
em João Pessoa. Com atrações que 

representam o autêntico e tradicional forró 
paraibano, a programação começa com a 
cantoria de viola de João Paulo Bento e Pedro 
Firmino, com o forró da Orquestra Sanfônica Ba-
laio Nordeste, com as apresentações de Meire 
Lima, d’As Bastianas e com o som da Orquestra 
Popular da Bomba do Hemetério (PE). Essa é a 
programação de abertura da edição 2012 do 
‘São João de João Pessoa – O Melhor da Gente’, 
que será realizada até o dia 29 deste mês, no 
Ponto de Cem Réis, sempre a partir das 18h.

O evento é promovido pela Prefeitura 
Municipal de João Pessoa (PMJP), através da 
Fundação Cultural (Funjope), e este ano ho-
menageia não só o centenário de nascimento 
do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, mas também a 
cantora pernambucana, radicada na Paraíba, 
Marinês, a Rainha do Xaxado.

Quem abre a noite é a dupla João Paulo 
Bento e Pedro Firmino, no palco da Cultura 
Popular. Às 20h, também na programação da 
Cultura Popular, Meire Lima promete muito for-

ró. “O público pode ir preparado para dançar,” 
disse a cantora, que no repertório vai apresen-
tar clássicos como ‘Feira de Mangaio’ e ‘Forró 
do xenhenhém’ e outras músicas de Sivuca, 
Antônio Barros e Cecéu, e Pinto do Acordeon.

Natural de Itabaina, morando em João Pes-
soa há 30 anos, cantado há 13 e fazendo forró 
desde 2002, Meire Lima também vai cantar as 
canções que estarão no seu próximo CD, que está 
em fase de gravação, como ‘Vou deixar’, de Chico 
Bezerra, ‘Fia Felícia’, de Bira Marcolino e ‘Peito em 
desaninho’, de Bebé de Natércio. “A expectativa é 
a melhor possível para o show”, afirmou a artista.

Abrindo os shows no palco principal, às 
19h, a Orquestra Sanfônica Balaio Nordeste 
vai apresentar um repertório com canções 
de Luiz Gonzaga e contar com a participação 
de Mahatma Costa, executando as músicas 
‘Quando me Lembro’, de Lupércio Miranda, 
‘Saxofone porque chora’, de Ratinho, e ‘Tico-
tico no fubá’, de Zequinha de Abreu.

Atualmente composta por 15 músicos ex-
perientes e alunos da Escola de Música Mestre 
Dominguinhos, escola esta que oferece aulas 
de acordeon, violão e teoria musical e que 
é mantida pela Associação Balaio Nordeste, 
através de projetos e contribuição dos seus 
associados, a Orquestra Sanfônica Balaio Nor-
deste teve origem em uma oficina de acordeon 
realizada pela Associação Balaio Nordeste e a 
Funjope, em março de 2010.

Com diversas modificações na formação 
desde seu início, foi em janeiro de 2012, após 
a entrada do maestro Lucilio Souza, que a 

Orquestra adquiriu identidade e vem se fir-
mando como um dos produtos culturais mais 
genuínos e expressivos da música nordestina, 
com arranjos próprios e produção musical feita 
pelo próprio maestro. 

Da obra do Rei do Baião, o público vai poder 
conferir ‘Paraíba’ (Luiz Gonzaga / Humberto 
Teixeira); ‘Pau de Arara’ (Luiz Gonzaga/Guio de 
Moraes); ‘A volta da Asa Branca’ (Zé Dantas/
Luiz Gonzaga); ‘Cintura fina’ (Zé Dantas/Luiz 
Gonzaga); ‘Sabiá’ (Luiz Gonzaga/Zé Dantas); 
‘Asa Branca’ (Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira); 
‘Assum Preto’ (Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira) 
e ‘Olha pro Céu’ (Luiz Gonzaga/José Fernandes).

Às 21h, o forró fica por conta de As Bastianas, 
com um repertório que vai contar um pouco da 
história do grupo, que comemora 13 anos de mui-
ta música regional, e que também vai  homena-
gear Luiz Gonzaga e Marinês. “Vamos tocar ‘Sala 
de reboco’, por exemplo, e muitas outras músicas 
que marcaram época, sem esquecer a ciranda de 
roda e o coco”, disse a vocalista Angélica Lacerda.

Segundo Angélica Lacerda, o show vai ser 
para dançar forró e cantar grandes sucessos 
do grupo, entre eles ‘Saudade danada’, ‘Pre-
núncio de sabiá’ e ’Esquisitice’.

Fechando a primeira noite do ‘São João de 
João Pessoa – O Melhor da Gente’, às 22h30, 
a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério 
(OPBH) apresenta o show Fole Assoprado, resul-
tado de um trabalho de cinco anos de releitura 
do som do fole da sanfona para instrumentos 
de “assopro”, realizado pelo renomado e conhe-
cido Maestro Forró, onde a Orquestra se propõe 

ao desafio de executar músicas específicas do 
forró, sem a tradicional sanfona.

“É uma orquestra junina que une tradição, 
inovação e competência técnica à alegria e 
espontaneidade. O resultado é um timbre que 
resgata sonoridades esquecidas como a tuba, 
sem perder de vista a interação dos instrumentos 
acústicos com os elétricos”, explicou o Maestro.

No repertório do show, pérolas de mes-
tres como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro 
e Sivuca. Há ainda quatro músicas autorais, 
como ‘Dona Nena tem razão’, originalmente 
composta pelo Maestro em frevo e tocada na-
turalmente como um forró, mudando apenas 
o ritmo e o andamento. E ainda “Vamos ciran-
dar”, ciranda que pontua o talento do Maestro 
no eixo da poesia cantada, característica pouco 
conhecida do grande público.

Formada em 2002, a OPBH é um dos mais 
respeitados grupos da nova cena musical de 
Pernambuco. Sem a preocupação de rotular 
a sua música e se enquadrar em qualquer 
estilo musical, o grupo vem conquistando 
cada vez mais elogios do público e da crítica 
especializada; por apresentar arranjos fora dos 
padrões das orquestras tradicionais, unindo 
características eruditas e populares.

Outro diferencial nos shows é que, além 
da qualidade técnico-musical da Orquestra, 
o Maestro dialoga de forma contagiante com 
os músicos e provoca uma profunda interação 
com a plateia. A OPBH toca, canta, dança e “faz 
teatro” em comunicação direta com o público, 
que corresponde e participa dos shows.

Orquestra Popular da Bomba do Hemetério (acima) faz uma releitura do som 
do sanfona no show Fole Arretado, enquanto as Bastianas (ao lado), vão 
interpretar clássicos da música regional e composições próprias
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Escurinho, DJ 
Spencer, Naiá e 
Banda Roots se 

apresentam hoje 
depois da abertura do 

São João na Capital

>>> SHOW > Artistas comemoram um ano e meio de atividades da Casa de Musicultura

Logo depois da abertura do 
São João de João Pessoa, o 
público vai poder estender 
a folia e o forró na Casa de 

Musicultura, que, para comemo-
rar um ano e meio de atividades, 
preparou uma programação com 
o reggae de Naiá e banda Roots, 
com o som do DJ Spencer e com 
Escurinho, com músicas que vi-
rão em seu próximo CD Princípio 
Básico. O local fica no Centro 
Histórico da Capital e a entrada 
custa R$ 8. 

A Casa de Musicultura co-
meçou suas atividades com o 
objetivo de ser mais um ponto 
cultural na cidade, após fe-
chamentos de espaços como 

E AÍ, COMEU? (Brasil, 2012). Gê-
nero: Comédia. Duração: 102 min. 
Classificação: 14 anos. Direção: 
Felipe Joffily, com  Emílio Orciollo 
Netto, Seu Jorge e Tainá Müller. 
Recém separado, Fernando passa 
boa parte do seu tempo tentan-
do compreender os motivos do 
fracasso de seu casamento com 
Vitória. Já Honório é um jorna-
lista machão casado com Leila. E 
Fonsinho é um escritor solteiro, 
metido à intelectual. Juntos, 
eles buscam entender o papel 
do homem neste mundo atual, 
povoado por mulheres de ideias 
modernas. CinEspaço 1/3D: 14h, 
16h, 18h, 20h e 22h. Tambiá 5: 
14h50, 16h50, 18h50 e 20h50. 

SOMBRAS DA NOITE - (Dark Sha-
dows, EUA, 2012). Gênero: Comé-
dia e fantasia. Duração: 113 min. 
Classificação: 14 anos. Direção: 
Tim Burton, com Johnny Depp, 
Michelle Pfeiffer e Helena Bonhan 
Carter. 1752. Joshua e Naomi 
Collins deixam a cidade inglesa de 
Liverpool juntamente com o filho, 
Barnabás, rumo aos Estados Uni-
dos, com a intenção de escapar de 
uma terrível maldição que atingiu 
a família. Vinte anos depois, Bar-
nabás é um playboy inveterado 
que tem a cidade de Collinsport 
aos seus pés. Após seduzir e partir 
o coração de Angelique Bouchard, 
sem saber que era uma bruxa, 

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.

ele é transformado em vampiro 
e preso numa tumba por dois sé-
culos. Quando, enfim, desperta, 
dois séculos depois, encontra sua 
propriedade em ruínas e os poucos 
familiares ainda vivos escondem 
segredos uns dos outros. Em meio a 
um mundo desconhecido, Barnabás 
se interessa por Victoria Winters, a 
tutora do jovem David. CinEspaço 2: 
14h40, 17h, 19h20 e 21h30. Tambiá 
4: 14h10, 16h20, 18h30 e 20h40. 

JOVENS ADULTOS (Young Adult, 
EUA, 2012). Gênero: Drama. Du-
ração: 94 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Jason Reitman, com  
Charlize Theron, Patrick Wilson 
e Elizabeth Reaser. Divorciada, a 
escritora Mavis Gary retorna para 
sua cidade natal, no Estado de Min-
nesota, Estados Unidos, disposta 
a reconquistar seu ex-namorado, 
Buddy Slade. Acontece que ele, 
atualmente, está casado com Beth 
e acaba de ganhar uma filha. Mes-
mo assim, Mavis não desiste e se 
reencontra com a rotina do colégio, 
passando a agir como uma adoles-
cente. CinEspaço 4: 21h50.

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 os pinguins deixam o con-
tinente 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. Logo eles passam a aju-
dá-lo, iniciando um processo de 
revitalização que poderá levá-los 
a uma turnê nos Estados Unidos 
e, consequentemente, de volta 
para casa. CinEspaço 3, em 3D: 
13h50, 15h30 e 17h20. CinEspaço 
4: 14h20, 16h20, 18h20 e 20h10. 
Tambiá 1: 14h10, 16h10, 18h10 e 
20h10. Tambiá 6: 14h30 e 16h30.

PROMETHEUS (Prometheus, EUA, 
2012). Gênero: Ação, drama, terror 
e ficção científica. Duração: 124 min. 
Classificação: 16 anos. Legendado e 
dublado. Direção: Ridley Scott, com 
Michael Fassbender, Charlize Theron, 
Guy Pearce e Sean Harris. O visioná-
rio cineasta Ridley Scott retorna ao 
gênero que ele ajudou a definir, crian-
do um épico de ficção científica origi-
nal em um dos lugares mais perigosos 
do universo. No filme, 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 

JOVENS ADULTOS [Drama] Divulgação

DIVORCIADA, a escritora Mavis Gary retorna 
para sua cidade natal, no Estado de Minnesota, 
Estados Unidos, disposta a reconquistar seu ex-
namorado, Buddy Slade. Acontece que ele, atual-
mente, está casado com Beth e acaba de ganhar 
uma filha. Mesmo assim, Mavis não desiste e se 
reencontra com a rotina do colégio, passando a 
agir como uma adolescente.

# José Nunes
jnunes48@hotmail.com

Vida e paz
Chego ao sítio Cajazeiras, uma pequena porção de terra 

no município de Caiçara, cheio de expectativa quanto ao 
que ali encontraria, pois sabia tratar-se de um lugar onde 
mora uma família agricultura que cultiva a terra como 
modos diferentes.

Como continuo o mesmo camponês que Serraria 
moldou, esperançoso e emotivo, na manhã nublada de 
segunda-feira deixei-me invadir pela sensação da pai-
xão renovada a cada passo dado em direção ao roçado. 
Seja nos arredores do sítio Taquio, onde plantaram meu 
umbigo, ou por outros recantos da Paraíba, levado pelas 
mãos de extensionistas rurais da Emater a fim de produ-
zir reportagens, visitar esses lugares sempre me alegrou 
duplamente.

 Certa vez minha filha, ainda criança, quando desco-
briu a afeição incontida que eu tenho pela terra, pergun-
tou-me de onde tudo brota. Respondi-lhe que da terra 
florescem a vida e a paz. Disse-lhe que o massapê de 
Serraria continua grudado na sola de meus pés e no recan-
to das unhas das minhas mãos. Essas mesmas mãos que 
durante muito tempo acariciaram o chão onde germina 
o grão de milho e feijão.

Ao largo observo o pequeno sítio onde o agricultor 
mora, objeto de nossa visita, uma casinha branca rodeada 
de fruteiras e flores. É um lugar ermo, onde se escuta o 
barulho do vento nas folhas dos coqueiros, o rincho do 
jumento lerdo, o coaxar do sapo solitário na barragem e 
a zoada dos pássaros num pequeno capão de mato no 
cocuruto de uma colina.

O grito do técnico chamando pelo dono da terra es-
tronda aos nossos ouvidos e ecoa distante. A resposta do 
agricultor, que me pareceu familiar, veio no mesmo tom, 
confirmando sua vinda ao nosso encontro. Aperto-lhe a 
mão com a mesma sensação de gestos tantas vezes repeti-
dos, iguais aos que tenho feito quando chego à minha terra.

Realmente, o sítio é modelo. Tudo é trabalhado com 
simplicidade, aproveitando as nesgas de terra. O sucesso é 
tamanho que uma dezena de extensionistas acostumados 
ao convívio com práticas agrícolas de sucesso, ficaram ex-
tasiados vendo como Geraldo Matias trata a terra.

Enquanto explicava seu trabalho, suas mãos calejadas 
acariciavam a terra com tanto carinho para mostrar como 
estava fofa e ideal para plantio. Confesso, sem acanha-
mento, que em determinado momento fui para detrás de 
uma árvore a fim de limpar as lágrimas dos olhos vertidas 
pela alegria de ver aquela família feliz. Há cinco décadas 
eu parecia com aquele garoto agarrado à mão do pai que, 
naquele momento, andava por entre os gravetos e o roçado 
de macaxeira.

Naquelas dez hectares de terra, ou pouco menos, o 
agricultor aproveita os espaços com plantação diversificada, 
onde tem de tudo um pouco. Do pequeno pedaço de terra, 
anteriormente desértica e imprestável ao cultivo agrícola, 
agora é um paraíso, como o próprio produtor classifica, que 
serve de modelo para outros da região.  

Balaio musical no Centro
Intoca e Galpão 14. O diretor 
Júnior Franco diz que a ideia 
de abrir um local que servisse 
tanto para música, como para 
artes-plásticas, debates e outras 
manifestações.

“A Casa de Musicultura co-
meçou como um grito. Sou mú-
sico, sempre toquei em bandas 
alternativas e sempre enfrentei a 
falta de locais para se apresentar. 
Antes, tinha o Intoca e o Galpão 
14, depois ficou só o Galpão. 
Até que fechou. Ficamos loucos, 
sem saber onde produzir shows, 
sem saber onde tocar. Decidimos 
abrir um espaço e demos a sor-
te de encontrar um espaço no 
Centro Histórico”, disse Júnior 
Franco, diretor da Casa de Musi-
cultura, que comemora um ano 
e meio de atividades.

“O bom é que sabemos que 
há um público, sabemos que há 
economia neste setor. Que não 
é somente o forró eletrônico que 
tem espaço. Vimos que, apesar 
de não termos grandes investi-
mentos, poderíamos fazer algo. 
Não temos apoio de nenhum 

poder público, apesar de sermos 
um ponto de cultura. Mas conse-
guimos fazer um trabalho”, disse 
Júnior Franco.

A principal atração desta 
noite é o artista Escurinho, que 
está finalizando o álbum ‘Princí-
pio Básico’, que deve ser lançado 
nos próximos dias. Trata-se de 
um disco com músicas que eles 
já apresentaram ao público e que 
vem tendo boa aceitação.

“Terminamos a mixagem 
e estamos em uma campanha 
para a confecção da capa atra-

Foto: Divulgação

O cantor e compositor Escurinho vai mostrar algumas músicas do disco Princípio Básico, que será lançado este ano

grande mistério da vida. CinEspaço 
3, 3D: 19h10 e 21h40. Tambiá 6/3D: 
18h20 e 20h40. 

OS VINGADORES (The Avengers, 
EUA, 2012). Gênero: Aventura. 
Duração: 136 min. Classificação: 12 
anos. Dublado. Direção: Joss Whe-
don, com Robert Downey Júnior, 
Chris Evans e Scarlett Johansson. 
O surgimento de uma inespera-
da 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 atualidade: Homem de 
Ferro, Thor, Capitão América, Hulk, 
Gavião Arqueiro e Viúva Negra. 
Tambiá 3: 14h15, 17h15 e 20h15. 

BRANCA DE NEVE E O CAÇADOR 
(Snow White and the Huntsman, 
EUA, 2012. Gênero: Ação. Duração: 
127 min. Classificação: 12 anos. Du-
blado. Direção: Rupert Sanders, com 
Kristen Stewart, Charlize Theron e 
Chris Hemsworth. Branca é incrivel-
mente bela e isso é seu maior pro-
blema. Ela se transforma em ameaça 
para sua madrasta, Ravenna. Mas 
a tirana desconhece que a jovem 
tem treinado a arte da guerra com 
um caçador enviado para matá-la. 
Tambiá 2: 14h, 16h20, 18h40 e 21h.

ATENÇÃO: Até o fechamento desta 
edição o Box Cinemas não havia 
enviado a programação de filmes.

[>>>] 

[>>>] 

Alternativa
A CASA de Musicultura 

surgiu como espaço 
alternativo para shows 

na cidade

vés do facebook. O público 
poderá confeccionar, enviá-las 
para nós. Após isso, colocamos 
para votação”, disse Escurinho. 
“Neste disco, as músicas já foram 
apresentadas e já fazem parte do 
repertório do público de João P   
essoa. O pessoal gostou muito”, 
completou.

Escurinho, hoje, também 
não vai deixar de entrar no 
clima dos festejos juninos e de 
homenagear o centenário de 
nascimento de Luiz Gonzaga. 
“De fato, vamos entrar no clima 
de São João, com um repertório 
com homenagens a Luiz Gon-
zaga e Jackson do Pandeiro. 
Escolhemos algumas músicas 
que gostamos muitos e vamos 
tocá-las”, disse.

A programação tem Naiá 
Roots e DJ Spencer. “Trouxemos 
um artista da cidade, a Naiá, que 
está se destacando bastante. E 
tem DJ Spencer, que é um dos 
DJs mais requisitados da cidade, 
cujo som tem agradado bastan-
te”, disse o diretor da Casa de 
Musicultura, Júnior Franco.
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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
15h50 - Sessão da Tarde - Pequenos Grandes 
Astros 

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

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

# SBT

# BAND # REDE TV

#Cena Aberta  
Ononbonbonb obcultura.auniao@gmail.com

Obra de Picasso é vendida 
por US$ 13,4 milhões

# Os estúdios da Fox 
compraram os direitos 

para fazer um novo filme 
sobre a ‘Vila Sésamo’, série 
televisiva de sucesso do final 
dos anos 60. Joey Mazza-
rino, colaborador de longa 
data com o programa, vai 
escrever o roteiro. Este será 
o terceiro filme sobre a ‘Vila 
Sésamo’, após Onde está o 
Garibaldo?, de 1985, e The 
adventures of Elmo in Grou-
chland, de 1999. A volta da 
série para o cinema acontece 
pouco tempo após o bem- 
sucedido longa sobre Os 
Muppets, que arrecadou US$ 
150 milhões nas bilheterias 
ao redor do mundo.

MARÍA ANTONIETA DE LAS NIEVES

# Em entrevista por telefone na noite da quarta ao apresentador Rati-
nho, no SBT, Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha do seriado 

mexicano ‘Chaves’, esclareceu sobre a informação de que ela iria se apo-
sentar, aos 61 anos. A atriz disse que tudo não passou de um mal-entendi-
do durante uma viagem que ela fez a  trabalho para a Colômbia, onde foi 
impedida de trabalhar por conta de um aviso da rede mexicana Televisa 
de que ela não poderia usar o nome da personagem em seus shows.

#O romance erótico Fifty 
Shades of Grey, que conta 

detalhes do relacionamento 
entre uma jovem virgem e seu 
amante mais velho, atingiu o 
topo da lista de best-sellers no 
Reino Unido. Só na última se-
mana, vendeu mais de 100 mil 
cópias - batendo os recordes 
dos livros da saga Harry Potter, 
de JK Rowling, e de O Código 
Da Vinci, de Dan Brown. 

Livro erótico é campeão 
de vendas na Inglaterra

# Apesar de entusiasma-
do com uma possível 

sequência para o sucesso 
de 1994 Débi e Lóide , Jim 
Carrey foi forçado a desistir 
do projeto. Os culpados 
pelo fato, segundo o site 
do jornal Huffington Post , 
são os estúdios New Line e 
Warner Bros, que mostra-
ram “falta de entusiasmo” 
em financiar o longa. 

Warner veta sequência 
de Débi e Lóide

‘Vila Sésamo’ vai virar 
filme da Fox# O quadro “Mulher Sentada”, 

de Pablo Picasso, foi vendi-
do na última quarta-feira por 
8,5 milhões de libras (US$ 13,4 
milhões) em um leilão da Casa 
Christie’s de Londres, superan-
do a estimativa de 7,5 milhões. 
Pintado em 1949, o quadro é 
uma colorida celebração do 
milagre do nascimento que 
representa a amante e musa 
do pintor espanhol, Françoise 
Gilot, grávida de sua filha, 
Paloma. A obra, que perten-
cia a uma coleção privada da 
Califórnia, permanecerá nos 
Estados Unidos, informaram 
os leiloeiros. Outra obra de Pi-
casso, ‘Mulher com Cachorro’, 
de 1962, recebeu 6,9 milhões 
de libras (US$ 10,9 milhões), 
abaixo das expectativas.

Caminho Estreito, 
álbum de estreia do 

artista, conta com 
as participações de 

Marcelo D2, Seu Jorge 
e outros amigos do 

músico

A chegada da batida perfeita
>>> MÚSICA  > Fernandinho Beatbox lança primeiro disco após 20 anos

O homem que tem uma 
orquestra na boca es-
tava havia 20 anos 
colocando sua batida 

perfeita nos discos dos amigos. 
Fernandinho Beatbox apareceu 
em quase todos os discos de 
Marcelo D2, por exemplo. Mas 
aí um dos seus pupilos resolveu 
encher a cabeça dele com a 
ideia de fazer seu próprio  ál-
bum, e eis que Beatbox lança 
Caminho Estreito (Label A) no 
Estúdio Emme.

Beatbox é como é conheci-
do um tipo de habilidade vocal 
muito difundida nos primórdios 
da cultura hip-hop, que consiste 
na simulação com a boca dos 
sons das batidas e dos ruídos 
do “arranhão” (o scratch) nos 
toca-discos.

Fernandinho Beatbox, de 
36 anos, é um dos pioneiros na 
técnica, no Brasil. Os amigos 
dele, é claro, participaram do 
seu álbum.

O disco tem 15 faixas, a 
maioria composta por Beatbox 
e Samam, com uma pegada de 
hip-hop mais pop, sinuosa (tem 
até sample de Serge Gainsbourg, 
na faixa ‘Tô com você’), boa de 
dançar e de ouvir. Tem ainda 
soul, funk, reggae (‘Nessa Ba-
bylon’) e samba. Sobra suingue 
na levada de Fernandinho.

O universo de Beatbox faz 
ligações com as pontas de uma 
cultura popular ancestral. Por 
exemplo: o famoso radialista 
Zé Betio, ídolo da Rádio Record, 
“empresta” sua voz, sua base 
sertaneja e seu galo-despertador 
à faixa ‘Bons tempos’, que conta 
ainda com sample de ‘Everything 
is good’, do Politicians. Já ‘Desilu-

Fotos: Divulgação

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

são’ tem um trecho de ‘Água de 
beber’, na voz de Maysa.

As letras têm uma pegada 
de evangelização, devido à reli-
giosidade de Beatbox, mas não 
têm um ranço de doutrinação. 
“Hoje tá todo mundo querendo 
as coisas na facilidade, a moleca-
da tá se destruindo nas drogas. 
Eu quis passar uma mensagem, 
mas à minha maneira. Sem 
essa de que Deus pune, quem 
se pune é mesmo a pessoa”, diz 
Beatbox.

As participações especiais 
são muitas: Seu Jorge é uma das 
melhores, na faixa ‘Minha ma-
demoseile’, um samba funkeado 
com rap e beat box (que ainda 
usufrui as participações do MC e 
produtor do disco Renan Samam 
e da cantora Tita Lima). Tita 
ressurge no remix de sua própria 
composição, ‘Vendendo saúde 
e fé’ (do álbum ‘Possibilidades’, 
de 2010). 

Já a faixa ‘Ê, moleque’ abre 

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
22h00 - São João da Clube Tá Bom Demais - Ao 
Vivo de Campina Grande 
00h00 - Agora É Tarde
01h00 - Jornal da Noite
01h45 - Claquete
02h45 - L.O.L. - Loucos Ou Loucuras
03h00 - Igreja Mundial

17h43 - Globo Notícia 
17h47 - Malhação 
18h15 - Amor Eterno Amor
19h10 - JPB - 2ª Edição
19h30 - Cheias de Charme 
20h30 - Jornal Nacional
21h10 - Avenida Brasil
22h25 - Globo Repórter
23h25 - Gabriela
00h05 - Jornal da Globo
00h40 - Programa do Jô
02h10 - Corujão do Esporte
02h55 - Corujão I

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

para as novas gerações: é uma 
composição de André Lemos 
e Billy SP, com participação do 
grupo Luance.

Daniel Ribeiro divide com 
Fernandinho os vocais de ‘Bons 
tempos’, o rap-soul que traz à 
tona as boas lembranças da vida. 
A cantora Maysa foi homenagea-
da com um sampler em ‘Desilu-

[>>>] 

[>>>] 

Pioneiro
FERNANDINHO 

foi um dos primeiros 
artistas brasileiros 
a usar a técnica do 

beatbox

são’. A abertura do disco, a faixa 
‘FBB’, é um mix de gravações que 
anunciam o artista em diversos 
programas de TV, rádio e shows 
ao vivo. 

Ao fim, quem dá a sentença 
final é o parceiro Marcelo D2, 
que provoca: “O que mais que 
vocês não entenderam? Fernan-
dinho Beat Box!”

Fernandinho, que é da ban-
da de D2 e sempre estava ali nos 
bastidores, fazendo shows com 
fulano e sicrano, não achava que 
pudesse algum dia reunir aque-
le star system para fazer a sua 
première em disco. Ele chegou 
timidamente até Seu Jorge, que 
conhece há muito, e perguntou: 
“Jorge, quais são as possibilida-
des de você participar de um 
disco meu?” Ao que Seu Jorge 
respondeu (ele imita, engrossan-
do a voz): “Qualé, Fernandinho, 
tá maluco? Você é um ícone! 
Participar de um disco seu seria 
uma honra!”

Fernandinho Beatbox acompanhou vários artistas durante duas décadas até lançar seu disco

> Jatobê Medeiros
Agência Estado 

17h30 - Casos de Família
18h30 - Chaves
19h20 - Tambaú Notícias
19h45 - SBT Brasil
20h30 - Carrossel
21h15 - Programa do Ratinho
22h45 - Tela de Sucessos - Um Amor de 
Tesouro
00h45 - Jornal do SBT
01h30 - Dois Homens e Meio
02h30 - Tele Seriados I: Sobrenatural
03h30 - Feminíssima - Reprise
04h00 - Encerramento

Programa do Jô , na Globo

Áries (21/03 a 20/04)  

● Com a chegada do inverno vem também 
o tempo das fogueiras e dos encontros mais 
íntimos. É uma imagem ancestral que ainda 
tem poder sobre o seu espírito caloroso. 
Hospitaleiro e cheio de ideias, arranje motivos 
para reforçar afetos.

Touro (21/04 a 20/05)  

● Tempo de suavidade e amor para você com 
o transito do Sol pelo signo de Câncer. Oficial-
mente, o ingresso se deu ontem a noite, e você 
amanhece já sob o novo espírito que cancela 
distanciamentos e aproxima os semelhantes..

Gêmeos (21/05 a 20/06) 

● Clima astral bom pra você focalizar projetos 
de médio prazo que visem maior autonomia 
financeira. O Sol em Câncer revela todos os 
seus talentos, especialmente aqueles que 
dependem da intuição. Arte e imaginação 
em alta!

Câncer (21/06 a 20/07)  

● Pode comemorar, canceriano! É chegado 
o momento de sorrir sob as luzes ternas e 
receptivas do Sol em seu signo. Saúde melhora, 
assim como senso de direção. Agora você já 
pode fazer escolhas mais positivas. Sex apeal e 
encanto particular.

Leão (21/07 a 20/08)

● Para todos os efeitos, tem início oficial a épo-
ca do ano em que todo leonino deveria fechar 
pra balanço, tirar umas bem merecidas férias, 
finalizar pendências de todo tipo e pensar na 
vida. Interiorização para se conectar melhor 
consigo agora.

Virgem (21/08 a 20/09)  

● Os amigos são como uma rede elástica, 
firme e protetora, capaz de aguentar suas 
mudanças de direção. E se não forem assim, 
não podem fazer parte de seu circulo de 
amizades. Isto é o que o Sol agora em Câncer 
irá revelar claramente.

“Lua em bom aspecto com 
Mercúrio, facilita e estimula 
contatos, conversas e também 
assinatura de contratos, lança-
mentos de produtos e campa-
nhas de divulgação.”

Horóscopo

# Seu Astral

Libra (21/09 a 20/10) 

● Começa agora um dos períodos mais des-
tacados do ano pra você tomar consciência 
direitinho do que precisa cuidar pessoalmente. 
Metas, objetivos e planos maiores dependem 
de seu olhar presente, íntimo. O Sol em Câncer 
o ajudará nisso.

Escorpião (21/10 a 20/11) 

● Época boa de sonhar com futuros, distin-
guir direções em meio a nevoas, pressentir 
e sentir, imaginar e sonhar, ir longe, longe. 
Só pra resgatar o mais íntimo, dar a volta ao 
mundo pra se sentir em casa de novo: Sol em 
Câncer, poderoso!

Sagitário (21/11 a 20/12) 

● É certo que você não é lá de mostrar que 
anda dependente de alguém. Mas agora, com 
o Sol em Câncer, pode encarar o fato de que 
até gente independente e generosa como você 
sente falta de um chamego familiar. Resgate 
vínculos essenciais.

Capricórnio (21/12 a 20/01) 

● O cenário astral muda mesmo pra você 
agora. Chega o tempo de agir para dentro, 
no sentido da união e do encontro de pontos 
em comum com certas pessoas especiais. O 
sentimento de pertencer a algo com alguém 
é ancestral e poderoso.

Aquário (21/01 a 19/02)  

● A saúde é bem precioso: a frase, lugar 
comum, se torna palpável, sentida até as 
entranhas pelo aquariano a partir de agora. 
E a ponte para o bem-estar depende de esco-
lher bem seus hábitos e modos, filtrando-os 
pela emoção.

Peixes (20/02 a 20/03) 

● Época de grande fertilidade, inspiração e 
alta criatividade, a passagem do Sol pelo signo 
irmão de Câncer anuncia sempre boas vibra-
ções para você. O romantismo entra na moda 
de novo, e o poder do bando, do clã, se torna 
poderoso de novo.

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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>>>  ESPETÁCULO >  Nordeste em Festa será apresentado hoje em Campina Grande

Considerado um dos grupos mais 
expressivos do Brasil e no mundo, 
o Tropeiros da Borborema celebra 
suas três décadas de existência 

com a apresentação, às 19h30 de hoje, 
no Teatro Municipal Severino Cabral, em 
Campina Grande, do espetáculo Nordeste 
em Festa, que promove o verdadeiro res-
gate da cultura nordestina, representado 
pela encenação de um casamento matuto 
do final do século XX, comum no interior 
da região. 

O enredo do espetáculo do Tropeiros 
da Borborema – grupo de cultura criado no 
dia 5 de maio de 1982, em Campina Gran-
de – mostra a celebração do casamento, 
com as presenças dos noivos, do padre, 
familiares e convidados. Encerrada a ceri-
mônia religiosa, tem início uma animada 
festa, que inclui danças e folguedos.

Grupo celebra três 
décadas de atividade em 

defesa das manifestações 
artísticas regionais no Teatro 

Severino Cabral

Comemoração dos 30 anos terá xote, xaxado, baião, ciranda e outros folguedos populares

Resgate da cultura

Foto: Divulgação

Quadrilha, xote, araruna, camaleão, 
baião, bumba meu boi, cambindas da Pa-
raíba, xaxado e a ciranda são alguns dos 
folguedos e danças que o público tem a 
oportunidade para assistir no Nordeste 
em Festa, além de poesia popular e teatro. 
A alegria e descontração dos dançarinos, 
aliado ao repertório musical, são predo-
minantes no trabalho, que já foi aplaudido 
no Brasil e no exterior, principalmente por 
causa da originalidade e animação.

Pelo caráter de pioneirismo, o Tropei-
ros da Borborema não apenas impulsionou 
o movimento cultural na cidade de Campi-
na Grande como ainda serviu de inspiração 
para a criação de vários grupos na Paraíba 
e, inclusive, em outros estados. De quebra, 
conseguiu despertar, em muitos jovens, a 
vocação para a dança, educação física e 
outras atividades artísticas.

A ideia de fundar o Tropeiros da Bor-
borema surgiu nas cabeças dos professo-
res - então recém-formados em Educação 
Física - Gerson de Oliveira Brito, Josefa de 
Lira Brito e Evandro do Carmo Souza. O 
objetivo era o de pesquisar, preservar e 
difundir a cultura, mas com especial ênfase 
a da região nordestina.

Batizado, a princípio, de Grupo de 

Danças Folclóricas do Centro Cultural, co-
meçou a atuar – ainda timidamente - em 
eventos realizados na região. Em uma das 
exibições na unidade militar do Exército, 
em Campina Grande, o então comandante 
da guarnição sugeriu o nome Tropeiros da 
Borborema, alegando haver semelhança 
aos velhos tropeiros, responsáveis pelos 
primeiros passos do desenvolvimento da 
cidade. Mais tarde, em razão da dimen-
são das atividades, já incluindo poesias e 
teatro, ganhou a denominação definitiva 
de Grupo de Cultura Nativa Tropeiros da 
Borborema. 

Ao longo dessas três últimas décadas, 
o Tropeiros da Borborema já percorreu 
quase todos os Estados da Federação 
e representou o Brasil, com êxito, em 
outros países. A propósito, o grupo foi, 
também, pioneiro em apresentações no 
estrangeiro. A primeira excursão ocorreu 
em 1986, ou seja, apenas quatro anos 
depois de criado. O destino foi a Europa, 
como único representante das Américas 
em importantes festivais de folclore, com 
performance destacada principalmente 
no 29º Festival Internacional de Folclore 
de Confolens, na França, e no 12º Festi-
val de Portugalete, na Espanha, eventos 

descentralizados por cerca de 40 cidades 
daqueles países.

Em 1992, o Tropeiros retornou à Fran-
ça, novamente como único representante 
do Continente, para cumprir turnê com 
duração de dois meses, tendo percorrido 
cerca de 50 cidades daquele país, com 
destaque para os Festivais Internacionais 
de Folclore de Chateau Gombert, em Mar-
selle, Olorun e Murat.

Anos depois, já com experiência acu-
mulada, o grupo recebeu convite especial 
da Core ia do Sul em 2001, como único 
representante de um continente, para 
participar de evento reunindo represen-
tantes de ilhas no Festival das Ilhas de Jeju 
(Word Festival of Cultures Jeju Irlands), 
ocasião em que o grupo campinense foi 
reconhecido como o mais popular entre 
os 35 países/ilhas ali representados.

Dentre os nomes que ganharam des-
taque no Grupo Tropeiros da Borborema 
estão os de Jeilton Pordeus, que atualmen-
te é empresário com atuação na França; 
Edgard Palmeira; os professores Gerusa 
Kalina, Flauber Gorgônio, Rosilene Gor-
gônio, Giseli Sampaio, Deusimar Morais, 
além do cantor e compositor Amazan, 
Roberto Morais e Marcos Terranova. 

nordestina

O grupo Tropeiros da Borborema foi 
fundado por Gerson de Oliveira Brito, 
Josefa de Lira Brito e Evandro 
do Carmo Souza com o objetivo 
de pesquisar, preservar e difundir 
a cultura do Nordeste
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Social
ELE DISSE

“Não é o amor 
que é cego, mas o 
ciúme”

LAWRENCE DURRELL

“O ciúme nos rouba a 
capacidade de ver e viver 
nossos próprios sonhos”

JANUÁRIA CRISTINA ALVES

ELA DISSE

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

FOTO: Osmar Santos

Marcha nupcial
CASAM-SE no próximo dia 14 de julho, na Catedral Ba-

sílica de Nossa Senhora das Neves, com recepção no Sonho 
Doce, os jovens Diego Zaccara Pereira e Ingrid Soares.

A noiva é filha de Marcondes Antônio Rodrigues Soares 
e Terezinha Sarmento Batista Soares e o noivo, que é sobri-
nho do estimado Bob Zaccara, é filho de Giuseppe Anacleto 
Scarano Pereira e Regina Coeli Zaccara Pereira.

Jornalistas de turismo

A ABRAJET PARAÍBA, presidida por Rogério Almeida, 
vai promover reunião e assembleia geral da sua nova dire-
toria na próxima segunda-feira no salão de eventos do Hotel 
Bristol Flexy Portal do Sol, na praia de Manaíra.

Na pauta, entre outros assuntos, estará o congresso 
nacional da entidade, fampress para jornalistas, filiação de 
novos sócios e debate a ser promovido entre os candidatos 
a prefeito de João Pessoa e os jornalistas associados.

Erundina

A DECISÃO 
da paraibana Luiza 
Erundina em não 
aceitar uma aliança 
com Paulo Maluf, na 
disputa pela Prefei-
tura de São Paulo, 
bombou na internet. 
Ela foi mencionada 
por meio mundo de 
usuários das redes 
sociais. Quem conhe-
ce Erundina, sabe 
que ela não entraria 
numa arrumação 
dessas!

Feira de Artesanato
EM SANTA LUZIA, no Sertão paraibano, acon-

tece a Feira de Artesanato no Parque do Forró, 
onde estão acontecendo as apresentações musi-
cais dos festejos juninos da cidade. 

São 40 artesãos paraibanos que participam 
do evento, expo as tipologias madeira, pintura, 
cerâmica e biscuit, integrantes da Associação San-
taluziense dos Artesãos, representada por Maria 
Helena dos Passos.

Norma e Hélio Pedrosa seguem para o São João de Bananeiras

Zum Zum Zum
   O juiz Onaldo Queiroga e Márcia seguem esta semana para 
uma temporada no Chile.

    O restaurante Panorâmico do Clube Cabo Branco vai pro-
mover animado festejo junino amanhã durante o seu tradicional 
jantar dançante.

   Começa hoje o São João de João Pessoa com cantoria de 
viola com João Paulo Bento e Pedro Firmino a partir das 18h. Em 
seguida, a Orquestra Sanfônica do Balaio Nordeste, Forró com Meira 
Lima, As Bastianas e a Orquestra da Bomba do Hemetério. 

Gervásio e Marletti Assis, ele é o aniversariante de hoje

DOiS POnToS
   Quando vejo uns 

homens medindo as ruas 
do Miramar já fico com um 
pé atrás. 

   Ontem tinha uma 
turma na minha rua, que 
já é um caos por conta do 
Colégio Evolução e da Fa-
tec, e se estão pensando 
em asfaltar, então o jeito é 
mesmo eu ir embora para 
Parságada, onde lá sou 
amiga do Rei...

FOTO: Osmar Santos

A mestre e o aluno, como ele mesmo disse: cabeleireiros Ezilda 
Rocha e Kintella 

FOTO: Goretti Zenaide

Dano moral
A ESCOLA Judiciária do TRT/PB está promoven-

do o curso “O Dano Moral Individual e Coletivo e 
as Relações de Trabalho”.  

O curso está sendo ministrado pelo procurador 
regional do Trabalho, Xisto Tiago de Medeiros Neto 
no auditório do Fórum Maximiano Figueiredo.

A ENERGISA está participando do Mitsubishi Sailing 
Cup, competição para veleiros monotipos de oceano 
que chega a sua terceira temporada de 2012.

Em parceria com a família Grael a empresa promo-
ve um barco da classe monotipo Soto 40 que será co-
mandado por Torben Grael, maior medalhista olímpico 
da vela mundial e vencedor da Regata Volta ao Mundo 
e do prêmio ISAF de Velejador do Ano 2009. Com ele, 
no leme, estará seu irmão Lars Grael e seu filho Marcos 
Grael. Ou seja, uma família de campeões!

As competições vão acontecer em Ilhabela, em São 
Paulo e Búzios, no Rio de Janeiro.

Ensino superior

COMEÇAM  em pleno Dia de São Pedro as provas do 
vestibular agendado do Iesp e FatecPB, nas instalações da-
quelas faculdades na BR-230. Há várias opções de curso como 
Turismo, Administração, Ciências Contábeis, Publicidade e 
Propaganda, Direito, Enfermagem, Sistema de Informação, 
Gestão Financeira, Cosmética, entre outros.

Agapinho

A LIVRARIA  Leitu-
ra, no Manaíra Sho-
pping, vai trazer nova-
mente a João Pessoa o 
padre Marcelo Rossi, 
para uma tarde de 
autógrafos do seu su-
cesso Ágape, que agora 
também tem versão 
infantil.

Pop star

A BIOGRAFIA  da pop 
star Amy Whinehouse, 
falecida prematuramen-
te aos 27 anos, chega às 
livrarias brasileiras no 
próximo mês de agosto, 
pela Editora Record. Quem 
assina a obra é seu pai, 
Mitch Whinehouse, que é 
músico e motorista de táxi.

!PARABÉNS
Apagando velinhas hoje o 
artista plástico Clóvis Jú-
nior, jornalista Genésio de 
Souza Neto, ex-deputado 
João Fernandes, empresá-
rio Célio Maroja di Pace, 
executivo Gervásio Assis, 
corretor Macial Matos, 
sras. Graça Vieira e Leozita 
Barros, psicóloga Bernade-
te Guedes.

Branca de Neve
A SOMBRIA MADRASTA de Branca de Neve, Malé-

vola, será interpretada pela bela Angelina Jolie na nova 
superprodução da Walt Disney que só chegará ao cinema 
dos EUA em 2014. As filmagens começaram sob a direção 
de Robert Stromberg que produziu Avatar e Alice no País 
das Maravilhas.

Zélia Maia e sua linda neta Ana Beatriz no forró da Melhor Idade

FOTO: Goretti Zenaide

Moda

COMO ESTA co-
luna anunciou há dois 
meses atrás, a grande 
tendência do verão vai 
ser o mullet. Trata-se 
de um corte de vestido 
ou blusa que atrás é 
mais comprido.

Velas ao mar



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

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

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

Responsavel.: CASABLANCA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 007715999/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.500,00
Cedente: GRAN SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS S
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030916
Responsavel.: CASABLANCA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 007715999/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$764,01
Cedente: ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030867
Responsavel.: CV CONSULTORIA E CONSTR. LTDA
CPF/CNPJ: 008607852/0001-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$289,21
Cedente: WOLLK ELEVADORES LT
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030172
Responsavel.: FRANK AURELIO CELANI DE ABREU
CPF/CNPJ: 039272804-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$280,00
Cedente: CASA DO ESCAPAMENTO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030284
Responsavel.: JAQUELINE DE S SEVERINO ME
CPF/CNPJ: 013122740/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.122,00
Cedente: BANDEIRANTES COMPANHIA DE PNEUS S/A
Apresentante: BANCO DAYCOVAL S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030944
Responsavel.: JOSILENE DOS SANTOS FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 068022074-78
Titulo: DUP VEN MER IND  R$113,52
Cedente: ANA PAULA ROSA DA SILVA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030357
Responsavel.: LUCIANA MARQUES PEREIRA ALVES

CPF/CNPJ: 002180997/0001-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$252,22
Cedente: TUBRAS INDUSTRIA DE TUBOS DO BRASIL
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 029413
Responsavel.: MARCIA INES ORTOLANE ELIAS
CPF/CNPJ: 020047508-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 72,00
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL BEATRIZ NOBR
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 029226
Responsavel.: QUALITECH COMERCIO E SERVI-
COS DE IN
CPF/CNPJ: 002674088/0001-52
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.438,08
Cedente: AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030920
Responsavel.: RGA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 008618955/0001-19
Titulo: DUP VEN MER IND  R$306,48
Cedente: MARCOSA S/A MAQUINAS E EQUIPA-
MENTOS
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030185
Responsavel.: THIAGO RODRIGO OLIVEIRA DE SA
CPF/CNPJ: 063311774-93
Titulo: C. A. MERCANTIL  R$1.982,00
Cedente: LC MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS
Apresentante: LC MARCON ADVOGADOS ASSO-
CIADOS
Protocolo: 2012 - 029942

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

 Joao Pessoa,  22/06/2012
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.: ESCOLA DE ENFERMAGEM SANTA EMI
CPF/CNPJ: 003995211/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.032,00
Cedente: TOTALPARTS AR COND REFR LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030426
Responsavel.: HUGO PIRES TORRES JERONIMO 
LEITE
CPF/CNPJ: 024156914-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.066,62
Cedente: ABC CONSTRUCOES LTDA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15. 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031273
Responsavel.: HUGO PIRES TORRES JERONIMO 
LEITE
CPF/CNPJ: 024156914-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.066,62
Cedente: ABC CONSTRUCOES LTDA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15. 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031274
Responsavel.: PHARMAMED COMERCIO DE PRO-
DUTOS MEDI
CPF/CNPJ: 011427471/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$255,55
Cedente: DENTAL SORRISO LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031105
Responsavel.: LUANA KELLY KING SILVA
CPF/CNPJ: 086570604-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$595,00
Cedente: GIRVALDO PALMEIRA RANGEL
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15. 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030383
Responsavel.: ANA PATRICIA G CLEMENTINO
CPF/CNPJ: 131470484-20
Titulo: DUP PRES SER IN  R$246,00
Cedente: CONDOMINIO DO EDIFICIO AGAPANTHUS
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15. 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031236
Responsavel.: SAM ARIASTAM
CPF/CNPJ: 014206914-06
Titulo: DUP PRES SER IN  R$274,69
Cedente: CONDOMINIO LUXOR TAMBAU HOME 
SERVIC
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15. 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031238
Responsavel.: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIEGO 
RIVERA
CPF/CNPJ: 015233705/0001-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$307,50
Cedente: O BORRACHAO BR LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031113
Responsavel.: MARCOLINO EDIFICACOES LTDA
CPF/CNPJ: 007673259/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$415,08
Cedente: DURATEX S.A.
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031128
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 006148344/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$801,90
Cedente: LIDERMAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031059
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 006148344/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$877,80
Cedente: LIDERMAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031060
Responsavel.: LUCIANO LEAL M SALES
CPF/CNPJ: 953824964-04
Titulo: DUP PRES SER IN  R$188,00
Cedente: CONDOMINIO DO EDIFICIO AGAPANTHUS
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15. 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031242
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 006148344/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.169,71
Cedente: BIG CARNE E DERIVADOS LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12 
JOAO PESSOAPB

Protocolo: 2012 - 031305
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 006148344/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$757,02
Cedente: LIDERMAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031057
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 006148344/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$759,00
Cedente: LIDERMAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031058
Responsavel.: LIMAQ COMERCIO E SERV. DE 
MAQUINAS
CPF/CNPJ: 008349406/0001-96
Titulo: DUP VEN MER IND  R$255,00
Cedente: AFP - LACRES LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031104
Responsavel.: JOSE WAMBERTO QUEIROZ NUNES
CPF/CNPJ: 001350444/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$156,88
Cedente: PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO 
LTD
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031080
Responsavel.: M I RODRIGUES DE ARAUJO SER-
VICOS ME
CPF/CNPJ: 003292417/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$511,40
Cedente: JEFFICA DE GOES CAVALCANTE 05668270
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030959
Responsavel.: DEBORA LEITAO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 084269464-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$113,52
Cedente: ANA PAULA ROSA DA SILVA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15. 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030360
Responsavel.: LAISE HELENA ANDRADE
CPF/CNPJ: 082034814-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.673,87
Cedente: CPL CONSTRUTORA PIRAMIDE LTDA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15. 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030387
Responsavel.: DIVALCIR MORAIS
CPF/CNPJ: 965972324-53
Titulo: DUP PRES SER IN  R$ 68,90
Cedente: OZENILDO DE LUCENA RODRIGUES
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15. 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031223
Responsavel.: JOSE VANDALBERTO DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 449225404-82
Titulo: DUP PRES SER IN  R$140,00
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL PRELUDIO
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15. 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031229
Responsavel.: IVONETE ARAUJO DA SILVA
CPF/CNPJ: 114082194-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$193,00
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL LUIZ LIANZA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15. 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030369
Responsavel.: CASABLANCA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 007715999/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.409,37
Cedente: CERAMICA ELIZABETH LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031295
Responsavel.: ESAINY PEREIRA DA COSTA
CPF/CNPJ: 101697274-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 57,00
Cedente: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15. 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030346
Responsavel.: VAREJAO DAS BATERIAS LTDA
CPF/CNPJ: 009414000/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$533,34
Cedente: BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031457

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,  22/06/2012
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

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

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

COMISSÃO PROVISÓRIA DO MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB
RUA IVAN SANTIAGO, Nº 70, SALA,01 - CENTRO 

CEP: 58.300-500 / SANTA RITA - PARAÍBA
                        

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA-PDT, por seu Presidente da Comissão Provisória 
Municipal, de acordo com o estabelecido no Estatuto partidário e na legislação vigente, comunica que 
fará realizar CONVENÇÃO MUNICIPAL, no dia 30 de junho de 2012, sábado, com início às 08:00 às 
11:00 horas, na Sede do PDT, localizada na Rua Ivan Santiago , sala 01, Centro, Santa Rita-PB, CEP: 
58.300-500, nesta cidade, com a finalidade de homologar os seus candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito 
e Vereadores às eleições municipais de 07 de outubro de 2012. Para o evento ficam CONVOCADOS: 
Membros do Diretório Municipal; Parlamentares do Partido com Domicílio Eleitoral no Município; Dele-
gados e Membros do Diretório Estadual com domicílio no Município, que deliberarão sobre a seguinte: 

ORDEM DO DIA: 
1. Escolha e homologação dos candidatos do Partido aos cargos eletivos (Majoritário e Proporcional) 

de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores; 
2. Decidir sobre alianças e coligações partidárias, no âmbito das eleições proporcionais e majoritárias; 
3. Deliberar sobre o número de candidatos à eleição proporcional; 
4. Assuntos Gerais de interesse do Partido. 

Santa Rita-PB, 21 de Junho de 2012.
Jaelton Ferreira de Santana 

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A presidente da Comissão Provisória Municipal de Campina Grande convoca todos os conven-
cionais , conforme estatuto partidário, para participarem da Convenção Municipal que será realizada 
no próximo dia 30 de junho de 2012, com inicio às 09:00h podendo se estender até as 17:00h, no 
Colégio Estadual Hortênsio Ribeiro- PREMEN, Rua Otacílio Nepomuceno, S/Nº, Catolé, Campina 
Grande- PB, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Proposta de formação de Coligações para as eleições de 2012;
2. Escolha de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores;
3. Outras deliberações de Ordem legal e estatutária.

Campina Grande, 21 de junho de 2012.
Maria Da Luz Silva

PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A presidente da Comissão Provisória Municipal de João Pessoa convoca todos os convencionais 
, conforme estatuto partidário, para participarem da Convenção Municipal que será realizada no 
próximo dia 30 de junho de 2012, com inicio às 09:00h podendo se estender até as 17:00h, Ginásio 
de Esporte do Clube Cabo Branco, Rua Ovídio Mendonça, 10- Miramar, João Pessoa, para deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Proposta de formação de Coligações para as eleições de 2012;
2. Escolha de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores;
3. Outras deliberações de Ordem legal e estatutária.

Campina Grande, 21 de junho de 2012.
Flávio Luís de Menezes

PRESIDENTE

CONVOCATÓRIA

A COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL CONVOCA TODAS AS PESSOAS DO DIRETÓRIO 
MUNICPAL DO PSB DE JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO A SE REALIZAR NO DIA, HORÁRIO, 
LOCAL E PAUTA ABAIXO DISCRIMINADOS.

A COMISSÃO EXECUTIVA DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO EM JOÃO PESSOA - 
PSB/JP, através de seu Presidente, Sr. Ronaldo Barbosa, com fundamento no que dispõe o art. 
27, f, do Estatuto Partidário, convoca todo(a)s o(a)s Diretorianos(as), a comparecerem no dia 30 
de Junho de 2012, a partir das 9:00 horas, no Clube Cabo Branco, para Reunião do Partido, nos 
termos da delegação discutida e aprovada no Congresso Municipal Extraordinário do PSB-JP, de 
cunho convencional, realizado em 10 de junho de 2012, a fim de deliberar sobre a definição da 
política de alianças, inclusive coligações, escolha do candidato ao cargo majoritário de Vice-Prefeito 
e apresentação e consolidação da lista, em caráter definitivo, das candidaturas proporcionais do 
partido, para as eleições de 2012. 

João Pessoa/PB, 20 de junho de 2012.
RONALDO BARBOSA
Presidente do Diretório Municipal do PSB/JP
Publique-se

João Pessoa, 20 de junho de 2012.
ERIKA DEL PINO
Secretária de Organização Municipal do PSB/JP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 04/2012
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 prazo de até 10(dez) dias, a contar 
do dia 22 de junho de 2012, munidas dos documentos (cópias e originais) necessários: Certidão 
de nascimento ou casamento; RG (Cédula de identidade); Identidade Profissional; CPF; Titulo de 
Eleitor; Certidão de Regularidade Eleitoral; Documento militar (quando do sexo masculino); Inscri-
ção do PIS/PASEP; 02 (duas) foto 3x4 colorida e atual; Comprovante de residência; Comprovante 
de escolaridade (conforme categoria exigida no edital); Declaração do Órgão ou Conselho da 
Regularidade Cadastral Profissional (quando for o caso); Comprovante de escolaridade (conforme 
categoria exigida no edital); Certidão negativa de antecedentes criminais atualizada; Atestado médico 
de aptidão física e mental; Declaração de que não há qualquer impedimento para assunção do 
cargo (notadamente acumulação de cargo público); a fim de participar do processo de avaliação e 
cadastramento para fase inicial do estágio probatório previsto em lei.

Cargo: GARI
Ord. Class. Inscrição  Nome
23ª  00208 JILVAN GONÇALVES PEREIRA
24ª  00309 FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES
25ª  00210 ELIZABETI PEREIRA COELHO
26ª  00494 MIKELLY VIEIRA DE OLIVEIRA
27ª  00178 FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA
28ª  00154 FRANCISCO SAULO PATRICIO
29ª  00791 MARLONIA COELHO OLIVEIRA
30ª  00789 IVANILZA VIEIRA ALVES
31ª  00491 GEZILANIA BATISTA PERGENTINO
32ª  00291 ELIANA GONÇALVES BRAZ
33ª  00057 DAIANE GONÇALVES BRAZ BATISTA
34ª  00682 MAURINDA DE SOUSA VIEIRA
Cargo: AGENTE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Ord. Class. Inscrição  Nome
05ª  00561 MICHELLE CRISTINA ARAUJO
06ª  00304 MARAIZA COELHO CAVALCANTE

Carrapateira - PB, em 21 de Junho de 2012.
Vera Lucia Vieira Alexandre
Secretária de Administração

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 170/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 06/07/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de material permanente - restaurante populares, 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 - 12-00816-7
João pessoa, 21 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO N. 023/2011-PMM
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Com base nas informações constantes do Processo referente à Adesão a ATA de Registro de Preços 
vinculada ao Pregão Nº. 023/2011, assinada pela Prefeitura Municipal de Monteiro e de acordo com o 
relatório emitido pela Comissão Setorial de Licitação e em cumprimento aos termos do artigo 43, inciso VI, 
da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, ACOLHO O RELATÓRIO, RATIFICO e ADJUDICO o objeto, 
em favor da empresa: MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME, inscrita no CNPJ N. º 03.466.743/0001-40, 
que tem por objeto a Aquisição de Material de Construção em Geral, no valor global de R$ 84.210,75 
(Oitenta e quatro mil duzentos e dez reais), fundamentada no Art. 8º do Decreto Federal nº 3.931/2001 e 
em conseqüência, fica convocado o proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos 
do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Monteiro - PB, 17 de Maio de 2012.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
ATA DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 006/2011.

Às quinze horas do dia 21 (vinte e um) do mês de junho de 2012 (21.06.2012) 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 CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS LTDA; CONSTRUTORA COMATH LTDA; CONSTRUTORA ELO LTDA; CONS-
TRUTORA FERREIRA LTDA; CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA; COVALE CONSTRUÇÕES 
DO VALE LTDA,  DIÂMETRO CONSTRUTORA LTDA; EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES 
LTDA, GARIBALDE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 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 CO-
MERCIO E SERVIÇOS 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 
02 de julho de 2012, ás 09h00min., 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 inter-
posição 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, 21 de junho de 2012. Publique-se.

Jose Idomar de Sousa Bento
Presidente da CPL

Cleide Oliveira da Silva                                                                                         Marcio Oliveira da 
Silva

                Membro                                                                                                        Membro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde do Município de Monteiro

ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2011-PMM
EXTRATO DO CONTRATO

Extrato de Contrato de Adesão ao Sistema de Registro de Preços Nº 023/2011 - PMM, cujo OBJETO: 
Aquisição de Material de Construção em Geral, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de Monteiro. FUNDAMENTO LEGAL: em cumprimento aos termos do artigo 43, 
inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores e fundamentada no Art. 8º do Decreto Federal nº 
3.931/2001 - Processo Licitatório nº. 028/2012 - FMS, Adesão nº 003/2012 - FMS. DOTAÇÃO: 12.000.12.
001.10.301.4012.3015.2055 - 33.90.30.00 / 12.000.12.001.10.301.4012.3015.2057 - 33.90.30.00 / 12.000
.12.001.10.301.4012.3015.2059 - 33.90.30.00 / 12.000.12.001.10.301.4012.3015.2060 - 33.90.30.00 / 12
.000.12.001.10.301.4012.3016.2064 - 33.90.30.00 / 12.000.12.001.10.301.4012.3016.2068 - 33.90.30.00 
/ 12.000.12.001.10.301.4012.3016.2070 - 33.90.30.00. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de 
Saúde do Município de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e: MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - 
ME/Marluciete de Sousa Silva, CNPJ: 03.466.743/0001-40 - CT Nº. 033/2012 - FMS - 17/05/2012 - Valor: 
R$ 84.210,75 (Oitenta e quatro mil Duzentos e Dez reais e setenta e cinco centavos).

Monteiro - PB, 27 de Maio de 2012.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FMS

João Pessoa > Paraíba > SEXTA-FEIRA, 22 de junho de 2012Publicidade
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ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA JUDICIÁRIA

GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA DIAS - (CPC, ART. 232,IV)
A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA MARIA DAS NEVES DO EGITO DE ARAÚJO 

DUDA FERREIRA, RELATORA DA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 001.2006.017341-4/002, EM VIRTUDE 
DE LEI ETC.

FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital, dele conhecimento tiverem ou a quem 
interessar possa, que tramita perante este Égrégio Tribunal de Justiça a Ação Rescisória acima 
identificada, proposta pela COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP, com 
o objetivo de desconstituir Sentença do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de 
Campina Grande, lançada nos autos da ação de Indenização nº 001.2006.017341-4, e, tendo 
em vista a Certidão do Meirinho encarregado da diligência dando conta que deixou de citar o réu, 
JOSÉ BENTO DA SILVA, pelo fato do mesmo não mais residir na Rua José Araújo Freire, nº 85, 
Presidente Médici, na Cidade de Campina Grande, neste Estado, como indicado nos autos da 
rescisória em referência, MANDA expedir o presente EDITAL, a fim de que nominado réu, JOSÉ 
BENTO DA SILVA, brasileiro, divorciado, funcionário público federal, portador do RG nº 1.387.093 
SSP/PB, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, de conformidade com o disposto no art. 491, do 
Código de Processo Civil, apresente contestação aos termos da ação rescisória em referência, 
com a advertência do contido na parte final do art. 285 do Código de Processo Civil (“... não sendo 
contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 
autor”). DADO e PASSADO na Gerência de Processamento do Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, em João Pessoa, aos 12 (doze) dias do mês de setembro do ano de 2011 (dois mil e onze). 
Eu, __________________________Nadja Dolores Braga Leite, P/ Técnico Judiciário, o digitei, fiz 
imprimir e assino. Eu, ________________________ Genésio Gomes Pereira Neto, gerente de 
processamento, o conferi e visei.

Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A D. FERREIRA
Relatora

A  PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, 
torna público que requereu a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente  a Emissão  da Licença Prévia 
referente a Construção do Centro de Refe-
rência da Mulher.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS - CNPJ/
CPF Nº 08.944.084/0001-23 Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente,  emitiu a Licença 
de Instalação nº 1527/2012 em João Pessoa, 
18 de Junho de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a 
atividade de: CONSTRUÇÃO DE UMA QUA-
DRA DE ESPORTES (DESCOBERTA) COM 
UMA ÁREA DE 133,77 M²  Na(o) - SEDE DO 
MUNICÍPIO -  ZONA URBANA Município: 
EMAS - UF: PB. Processo: 2011-004670/
TEC/LI0074

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA 
- CNPJ/CPF Nº 08.940.694/0001-59 Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente,  emitiu a 
Licença de Instalação nº 1529/2012 em João 
Pessoa, 18 de Junho de 2012 - Prazo: 365 
dias. Para a atividade de: Construção de um 
Matadouro Público Municipal Situado na zona 
Rural, no Sítio Riachão.  Na(o) - As margens 
da Rodovia PB 356, KM 0,8, Sítio Riachão - 
Zona Rural  Município: ITAPORANGA - UF: 
PB. Processo: 2012-002022/TEC/LI-1377

J.M.L CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF 
Nº 11.397.134/0001-04, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1524/2012 em João Pessoa, 14 
de junho de 2012 - Prazo: 597 dias. Para a 
atividade de: Sistema de Esgotamento sani-
tário constituído de 04 (quatro) fossas séptica 
e 04 (quatro) sumidouros prismáticos em 48 
(quarenta e oito) edificações multifamiliar 
com pavimento térreo, com uma área de 
2.015,15 m², na Rua Projetada S/N QD. 6-B 
LT.12-A - Lot. Sol Nascente Município: SAN-
TA RITA - UF: PB. Processo: 2012-003165/
TEC/LO-3071.

VERDE VILLAGE RESINDENCE CONS-
TRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE LTDA 
- CNPJ/CPF Nº 13.699.879/0001-53, torna 
público que a SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Instalação nº 1509/2012 em 
João Pessoa, 13 de junho de 2012 - Prazo: 
451 dias. Para a atividade de: Condomínio 
residencial urbano vertical multifamiliar com 
256 unidades habitacionais distribuídas em 
16 blocos, na Rua Francisco de Souza Ran-
gel - nº 410 Município: JOÃO PESSOA - UF: 
PB. Processo: 2012-000118/TEC/LI-1232.

NUTRISPORT - CNPJ Nº 08.706.373/0001-
94 e Insc. Estadual nº 16.151.825-7, loca-
lizada no Calçadão Tenente Sabino nº 111 
- Cajazeiras - PB, comunica o Extravio do 
Livro de Ocorrência, conforme Boletim de 
Ocorrência de 16.05.12

JEM-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 
- CNPJ Nº 10.554.968/0001-13, localizado na 
Rodovia PB 090 - KM 05 CEP - 58.380-000 
INGÁ - PB, torna público que requereu a SU-
DEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, renovação da Licença 
de Operação nº 1254/2010 para a atividade 
Comércio Varejista de Combustíveis e vendas 
de lubrificantes.

JEM-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL - LTDA 
- CNPJ Nº 10.554.968/0001-13, localizado na 
Rodovia PB 090 - KM 05 CEP- 58.380-000 
INGÁ - PB, torna público que requereu a SU-
DEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, renovação da Licença de 
Alteração nº 1216/2010 para implantação do 
piso em concreto, cxs separadoras, sistema 
de tratamento de afluentes e substituição 
dos tanques.

PROMOEX - PROMOÇÕES EXPOSIÇÕES 
EVENTOS LTDA - CNPJ Nº 03.562.099/0001-
03, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, a Autorização renovação 
da Licença de Operação nº 2839/2010, 
Processo nº 4588/2010 para Pousada com 
3 pavimentos, piscina e restaurante AC 2000 
m²,  situado no Loteamento Cidade Balneário 
- Novo Mundo, Lotes 04,05,06,15,17, - Praia 
de Carrapibus - Conde - PB. Processo nº 
2012.003334/TEC/LO-3118. 

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 
S/A - CNPJ Nº 06.626.253/0429-03, torna 
público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio 
Ambiente, a Autorização da Licença de 
Operação, para Farmácia, situado a Rua 
Mar Vermelho, 104 - Intermares - Cabe-
delo - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2012
A Prefeitura Municipal do Congo - PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e comunica aos 

interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2012, do tipo Menor Preço 
por Item, objetivando o Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO EM ONDAS MÉDIAS OU 
FREQÜÊNCIA MODULADA, PARA TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, CAMPA-
NHAS EDUCACIONAIS E MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. Data de Abertura: 05/07/2012 às 08:00h. 
O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura do Congo, situada à Rua Senador Rui Carneiro, centro - Congo - PB. 
Maiores informações através do telefone (83) 3359-1100, no horário das 08:00 às 12:00.

Congo - PB, 21 de junho de 2012.
Rozemário de Sousa Alves - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2012
O Fundo Municipal de Saúde do Congo - PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e comunica 

aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2012, do tipo Menor 
Preço por Item, objetivando o Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CON-
FECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS. Data de Abertura: 05/07/2012 às 10:00h. O Edital pode 
ser obtido na sede do Fundo Municipal de Saúde, situada à Av. Ministro José Américo, s/n, centro - Congo - Paraíba. 
Maiores informações através do telefone (83) 3359-1100 / 3359-1184, no horário das 08:00 às 12:00.

Congo - PB, 21 de junho de 2012.
Rozemário de Sousa Alves - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2012
O Fundo Municipal de Saúde do Congo - PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e comunica 

aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2012, do tipo Menor 
Preço por Item, objetivando o Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. Data de Abertura: 
05/07/2012 às 12:00h. O Edital pode ser obtido na sede do Fundo Municipal de Saúde, situada à Av. Ministro José 
Américo, s/n, centro - Congo - Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3359-1100 / 3359-1184, no 
horário das 08:00 às 12:00.

Congo - PB, 21 de junho de 2012.
Rozemário de Sousa Alves - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2012
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”,  Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público 

o seguinte resultado: Sendo habilitadas as empresas JADA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e EDIFICA 
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, sendo inabilitadas as empresas GASA ENGENHARIA LTDA, DIAMETRO 
ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, GERCAL - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, CONSTRUTORA 
ARRIMO LTDA, PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CONSTRUTORA FERREIRA LTDA, GARIBALDE 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COFEM CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA, 
COMTEPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CEDRO ENGENHARIA LTDA, CONSTRUTORA SOARES 
LTDA, CONOBRE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA e VIGA ENGENHARIA LTDA. Designado o dia 03.07.2012, às 09:00 horas para abertura dos envelopes propostas. 

Santana dos Garrotes - PB, 20 de Junho de 2012.
GUALBA GEANE LOPES BIDÔ

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO  DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº IN011/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Coremas, CNPJ: 09.939.936/0001-94 - Contratada: 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. 
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. Total Contratado: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Recursos: 
Próprios. Vigência: 06 (seis) meses para pagamento. Classificação: 33.90.39.01, Partes Ass.: Edilson Pereira de 
Oliveira (Prefeito) e Makaiba Produções e Eventos Ltda-ME, Data da Ass.: 20/06/2012.

Coremas/PB, 20/06/2012.
Edilson Pereira de Oliveira - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE IMPETRAÇÃO DE RECURSO DA HABILITAÇÃO
DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2012
A Prefeitura Municipal de Juazeirinho/PB, através de sua CPL, TORNA PÚBLICO, que as empresas participantes 

da Licitação acima descrita: TERRACON TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA; SOLO EMPREENDIMENTOS, 
CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA; CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA; COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA 
LTDA, BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA e COENCO – CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS 
E COMERCIO LTDA., impetrou recurso administrativo contra a sua inabilitação na respectiva Concorrência Pública. 
Fica desde já fixado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para que as empresas participantes, caso queiram, apresentem 
contra razões. Na oportunidade ANULAMOS a matéria publicada na Edição de 12/06/2012.

Juazeirinho/PB, em 20 de Junho de 2012.
JOSE ROBERVAL DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2012

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da 
Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2012, que objetiva: construir uma quadra de esporte 
coberta em anexo a Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Prof. Clóvis dos Santos Lima, zona urbana 
deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA 
DIAS CORREIA LTDA - R$ 268.275,92.

Serraria - PB, 08 de Junho de 2012.
SEVERINO FERREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO construir uma quadra de esporte coberta em anexo a Escola Municipal de Educação Infantil e Funda-
mental Prof. Clóvis dos Santos Lima, zona urbana deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00001/2012. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS e COVÊNIO Nº. 0017/2012 (GOVERNO DO ESTADO): 
05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 27.812.0005.1048 - Construção de Estádio e Quadra de Esporte 
4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. VIGÊNCIA: 6 (seis) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Serraria e: CT Nº 00038/2012 - 11.06.12 - CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA - R$ 268.275,92.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua João 

Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 14:30 horas do dia 04 de Julho de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS 
DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 07. Informações: no horário das 13:00 as 18:00 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3120.
Cabedelo - PB, 21 de Junho de 2012

JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2012
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:00 horas do dia 12 de Julho de 2012, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços na manutenção dos 
equipamentos de informática, programação em LINUX e WINDOWS e instalação de rede. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3373-1010. Email: prefeitura.araruna@yahoo.com.br.

Araruna - PB, 21 de Junho de 2012
DINISALDO NUNES PINTO JUNIOR 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIAL DE BOM SUCESSO

RETIFICAÇÃO DE DATA DE ABERTURA
A data correta da realização da Licitação será no dia 29 de Junho de 2012, às 07h00min, e não no dia 

28/06/2012 as 09hh00min como foi publicado, 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 PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SANTA RITA

Rua Juarez Távora, 93  - Centro - Santa Rita - PB
EXTRATO DE AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº  108/2012 - INEX
Tipo: Inexigibilidade de Licitação
Objeto: Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica para atuarem na 

propositura e acompanhamento de medidas administrativas e judiciais, inclusive nos termos Ações 
Judiciais nº 2004.82.00.001854-8, 2004.34.00.011088-3, e outras medidas julgadas necessárias para 
recuperação e recebimento de Royalties devidos pela Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Bicombustíveis - ANP ao Município de Santa Rita/PB.

Amparo legal: Inciso V do Art. 13 c/c Inciso II do Art. 25 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
Contratado: SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCÁCIA E CONSULTORIA
Inexigibilidade: Parecer da CPL e Assessoria Jurídica
Ratificação 14/06/12 e Assinatura: 15/06/12, pelo Sr. Marcus Odilon Ribeiro Coutinho, Prefeito.

Santa Rita, 15 de junho de 2012
Comissão Permanente de Licitação

Maria Graciete dos Santos
Presidente em Exercício

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2012
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer 

da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2012, que objetiva: construir uma quadra de 
esporte coberta em anexo a Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Prof. Clóvis dos Santos 
Lima, zona urbana deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA - R$ 268.275,92.

Serraria - PB, 08 de Junho de 2012.
SEVERINO FERREIRA DA SILVA

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO construir uma quadra de esporte coberta em anexo a Escola Municipal de Educação Infantil e 

Fundamental Prof. Clóvis dos Santos Lima, zona urbana deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada 
de Preços nº 00001/2012. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS e COVÊNIO Nº. 0017/2012 (GO-
VERNO DO ESTADO): 05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 27.812.0005.1048 - Construção 
de Estádio e Quadra de Esporte 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. VIGÊNCIA: 6 (seis) meses. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serraria e: CT Nº 00038/2012 - 11.06.12 - CONSTRUTORA DIAS 
CORREIA LTDA - R$ 268.275,92.

  
PREFEITURA MUNICIPALDE ALAGOINHA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratações das Atrações Musicais “FURACÃO DO FORRÓ E BONDE DO BRASIL”, para se 

apresentarem nos dias 23 e 24/06/2012, por ocasião dos Festejos Juninos, edição 2012. LOCAL: Rua Gover-
nador José Américo, s/n - Centro da cidade de Alagoinha/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Lici-
tação nº IN00004/2012. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alagoinha: 02.05 - 13.392.0015.2029 
- 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALAGOINHA E BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS - CNPJ nº 10.552.157/0001-83 
- CT Nº 00123/2012 - 19.06.2012 - R$ 110.000,00 - Cento e Dez Mil Reais.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO
Prefeita

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00004/2012.
OBJETO: Contratações das Atrações Musicais “FURACÃO DO FORRÓ E BONDE DO BRASIL”, para se 

apresentarem nos dias 23 e 24/06/2012, por ocasião dos Festejos Juninos, edição 2012.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Educação e Cultura.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 18/06/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - ESTADO DA PARAÍBA, usando de 
suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações posteriores e Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, resolve HOMOLOGAR 
e ADJUDICAR o Processo Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 
003.2012, fundamentado no relatório e parecer final da CPL e Parecer Jurídico, ambos datados de 20.06.2012, 
no valor total de R$ 697.399,82 (Seiscentos e Noventa e Sete Mil Trezentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta 
e Dois Centavos), em favor da empresa BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES & URBANISMO LTDA - ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 14.224.419/0001-31, tendo como objetivo, a execução da ação de SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD - (na modalidade Cisterna - 144 unidades), ações inseridas no PAC, 
consoante Processo 25100.045764/2011-98.

Alagoinha - PB, 21 de Junho de 2012.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO

Prefeita

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 003/2012/SEDUC/PMCG. 
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/

PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Chefe Maior do Poder Executivo Municipal, através 
da Portaria n.º 0008, de 03 de janeiro de 2012, e, ainda, em cumprimento à norma inscrita na Letra do Art. 
51, “Caput”, c/c o Art. 21 da Lei Nacional das Licitações e Contratos, comunica aos interessados que fará 
realizar licitação sob a modalidade CONCORRÊNCIA Nº 003/2012, do Tipo “Menor Preço Por Lote”, sob o 
Regime de “Empreitada por Preços Unitários”, no dia 25 de julho de 2012, às 09h00min; no endereço sede 
da Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua Dr. João Moura, 528, Bairro do São José, Campina 
Grande/PB, destinada a EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 11 (ONZE) UNI-
DADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAIS. Edital de Regulamentação no endereço citado ao custo 
de R$ 50,00 (cinqüenta reais). Recursos Oriundos do Governo Federal. Valor estimado da Contratação: R$ 
15.818.542,41. Prazo para execução dos serviços: 240 (duzentos e quarenta) dias. Maiores informações: 
Fone/Fax: (83) 3310-6057 - E-mail: licitação_pmcg@hotmail.com.

Campina Grande/PB; 19 de junho de 2012.
Pedro Freire de Souza Filho

Presidente - CPL/PMCG

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 092/2012/SEJEL /PMCG
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 

comunica aos interessados que fará licitação sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 092/2012/
SEJEL/PMCG, do tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”, tendo como objeto à AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES EM ESPAÇOS PÚBLICOS, NA CIDADE DE 
CAMPINA GRANDE-PB, a ser realizado no dia 06 de Julho de 2012, às 09h00min, na sede da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Rua Dr. João Moura, nº 528, São José, Campina Grande/PB. O Edital 
e seus Anexos encontram-se 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, 19 de junho de 2012.
Valentina Arruda Câmara Cabral

Pregoeira Oficial
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>>> dAdoS poSITIvoS > Dados  do Caged mostram que saldo positivo foi de 2.224 novos postos de trabalho 

Paraíba tem expansão de 171,55% 
no nível de emprego no  mês de maio 

A Paraíba registrou expansão de 171,55% 
no nível de emprego no mês de maio em 

comparação ao mesmo período no ano 
passado. O saldo entre contratações e desli-
gamentos no último mês foi de 2.224 contra 

819 em maio de 2011.

Os dados são do Cadastro 
Geral de Empregados 

e Desempregados (Caged), 
do Ministério do Trabalho, e 
mostram que, em termos ab-
solutos, foram 12.804 pessoas 
admitidas e 10.580 desliga-
das do trabalho em maio no 
Estado. O saldo representa 
o terceiro melhor resultado 
de toda série histórica do 
Caged, relacionado ao mês 
na Paraíba, sendo superado 
apenas pelos observados em 
2010 (3.106) e 2006 (2.595). O 
número também é superior ao 
saldo de abril (1.097).

Os setores responsáveis 
por esse desempenho foram 
o de serviços (+ 1.379 postos 
de trabalho), construção civil 
(+463) e comércio (+366). A 
agropecuária foi o único setor 
que registrou queda (-147 pos-
tos), por conta da estiagem. 

No ranking municipal do 
Caged, Campina Grande foi a 
cidade paraibana que obteve 
o melhor saldo, entre contra-
tações e desligamentos, 1202. 
Seguido dela, vêm João Pessoa 
(+610), Santa Rita (+136), Ca-
jazeiras (+28), Mamanguape 
(+24) e Patos (+22).

Na série ajustada, que 

incorpora informações decla-
radas fora do prazo, nos cinco 
primeiros meses deste ano, 
houve decréscimo de 1.458 
postos, por conta de fatores 
sazonais relacionados à cana- 
de-açúcar. Já com relação aos 
últimos 12 meses, a Paraíba 
registrou novos 22.522 postos 
de trabalho.

O superintendente do 
Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos da Paraíba 
(Dieese-PB), Renato Silva, 
afirmou que a tendência é que 
o Estado continue gerando 
empregos formais, principal-
mente nos setores de serviços 
e de comércio. “O aumento 
do salário mínimo é um dos 
principais fatores que vêm 
aquecendo e dinamizando 
cada vez mais o consumo 
interno”, avaliou. 

No BRASIL – No mês de 
maio, foram criados 139.679 
empregos formais no país. 
Isso corresponde a um cresci-
mento de 0,36% em relação ao 
estoque do mês anterior.  Nos 
últimos 12 meses, o aumento 
foi de 1.607.209 postos de tra-
balho, uma elevação de 4,32%.

[MELHoRAMENTo GENÉTICo]

Evento que discute os 
avanços termina hoje

Treze descarta acordo e segue batalha jurídica
O presidente do Treze, 

Fábio Azevedo,  informou à 
imprensa, depois da reunião 
do Conselho Deliberativo 
no início da noite de ontem 
em Campina Grande, que o 
clube vai continuar a batalha 
na Justiça comum em busca 
de uma vaga na Série C do 
Campeonato Brasileiro, des-
cartando assim uma proposta 
de  acordo com a Confede-
ração Brasileira de Futebol 
que sinalizava na inclusão do 
representante paraibano na 
Série D ao invés da terceira 
divisão.

A reunião, que come-
çou no final da tarde, só foi 
encerrada  por volta das 
19h30, onde os conselheiros, 
por unanimidade, decidiram 

rejeitar a desistência das 
ações na Justiça comum. A 
novela, com certeza, terá 
ainda mais capítulos e essa 
decisão inviabiliza o início 
do Campeonato Brasileiro da 
Série C.

“ Va m o s  c o n t i n u a r 
apostando no nosso direito. 
O Treze segue firme em seu 
propósito de disputar a Série 
C – destacou Fábio Azeve-
do, presidente do clube. O 
dirigente confirmou que o 
presidente da CBF, José Ma-
ria Marín, fez um apelo no 
sentido de encerrar o conflito 
jurídico. 

E para complicar ain-
da mais a situação da CBF 
nesse imbróglio jurídico, o 
ministro Marco Buzzi,  do 

Superior Tribunal de Justiça, 
rejeitou ontem embargos de 
declaração interpostos pela 
Confederação Brasileira de 
Futebol. No pedido, a Entida-
de tentava reformar a decisão 
que deu à Justiça da Paraíba 
a competência para julgar a 
briga jurídica em que o Treze 
tenta conquistar uma vaga 
na Série C do Campeonato 
Brasileiro de Futebol.

Buzzi, contudo, não 
reconheceu os embargos 
e estes não chegaram nem 
mesmo a serem analisados 
pela 2ª Seção do STJ. Assim, 
prevalecem as decisões da 
Justiça da Paraíba que limi-
narmente colocaram o Treze 
na Série C e pelo menos por 
enquanto a competição não 

pode começar sem a presença 
do time paraibano.

Na contramão, o Tre-
ze  foi surpreendido com a 
decisão do Estado do Acre de 
retomar a ação em favor do 
Rio Branco.

“Eles estão de brinca-
deira. Pedem para a gente 
abandonar a disputa, por 
ser o único clube que ainda 
mantém uma ação, mas logo 
depois o Rio Branco volta à 
esfera jurídica. Não podemos 
fazer acordo”, destacou o 
dirigente galista. Com isso, 
a novela deve ter mais capí-
tulos e não está descartada 
uma ofensiva da CBf e do 
Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva contra o Galo da 
Borborema.

IMpASSE CoM A CBF
> Lays Rodrigues

Especial para A União

O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Educação (SEE) e 
da Secretaria de Estado da 
Cultura (Secult), lançou ontem 
o Ano Cultural do Forró: Tri-
buto a Luiz Gonzaga. O even-
to aconteceu no Ginásio de 
Esportes do Liceu Paraibano, 
em João Pessoa, e contou com 
as presenças dos secretários ti-
tulares e secretárias executivas 
das referidas pastas, gestores 
escolares, gerentes da SEE, 
alunos das escolas estaduais 
de João Pessoa e da comuni-
dade escolar.

O evento teve início com 
os alunos da Escola Estadual 
Celestin Malzac, do bairro Va-
lentina de Figueiredo, em João 
Pessoa, que apresentaram 

uma dança ao som da músi-
ca de Luiz Gonzaga. Após a 
apresentação cultural, o secre-
tário de Estado da Educação, 
Harrison Targino, comentou 
o lançamento da cartilha em 
homenagem ao Ano Cultural 
do Forró. “A ideia é que as 
escolas possam utilizar o ma-
terial distribuído resgatando 
a cultura paraibana na pessoa 
de Luiz Gonzaga em torno 
do forró, mas também com 
outros artistas como Jackson 
do Pandeiro, Sivuca e Mari-
nês. Todos os anos teremos o 
ano cultural, que este ano está 
dedicado a Luiz Gonzaga e à 
música nordestina, que é o 
forró”, explicou o secretário.

O secretário de Estado da 
Cultura (Secult), Chico César, 

destacou a importância de 
levar esta temática para a es-
cola. “Estamos levando esses 
mestres das artes pra dentro 
das escolas, para levar assim a 
cultura popular como um todo, 
que deu origem ao forró e ins-
pirou Luiz Gonzaga, Jackson 
do Pandeiro e muitos outros”.

Na ocasião, também 
aconteceu a entrega simbólica 
de um kit, composto por carti-
lhas, cartazes e folders do Ano 
Cultural a diretores de escolas 
da Capital. O trio de forró Os 
Gonzagas animou o evento. 
“Nossa escola já está desen-
volvendo um projeto sobre o 
centenário de Luiz Gonzaga, 
com apresentações de dança, 
peças teatrais e análise das mú-
sicas dele, então, este evento 

só vem complementar o nosso 
projeto de ensino e aprendiza-
gem”, contou Telma Medeiros, 
diretora do Liceu Paraibano. 

Para o aluno do 2º ano do 
Ensino Médio, Higlandeberto 
Mendes, que também é pre-
sidente do Grêmio Estudantil 
do Liceu Paraibano, a inicia-
tiva das secretarias é muito 
importante para a divulgação 
da cultura nordestina entre os 
alunos da rede estadual. “O 
que vemos é que hoje a juventu-
de só pensa em balada, não dá 
valor à nossa cultura, ao nosso 
forró pé-de-serra, então essa 
iniciativa é muito importante, 
pois com a distribuição das 
cartilhas os alunos conhecerão 
mais sobre o Rei do Baião e sua 
música”, afirmou o aluno.

Governo lança Ano Cultural do Forró
[No LICEU pARAIBANo]

Os avanços das pesquisas 
utilizando biotecnologias mo-
leculares nos programas de 
melhoramento genético são os 
temas centrais do IX Simpósio 
Brasileiro de Melhoramento 
Animal, que termina nessa sex-
ta-feira, no Hotel Tambaú, na 
Capital. O evento que começou 
no dia 20, é promovido pela 
Sociedade Brasileira de Melho-
ramento Animal (SBMA), com 
apoio da Empresa Estadual 
de Pesquisa Agropecuária da 
Paraíba (Emepa), BNB, CNPq, 
Sebrae-PB Senar, Faepa ABCZ 
e Governo do Estado da Pa-
raíba 

O coordenador-geral do 
evento, presidente da SBMA, 

Wandrick Hauss de Sousa, 
ressaltou que  “Os constantes 
avanços na pesquisa utilizando 
as biotecnologias moleculares 
na aplicação da genômica para 
melhoria genética, exigem que 
a programação do Simpósio re-
serve um espaço expressivo para 
que esses temas sejam apresen-
tados e amplamente debatidos”.

Participam do Simpósio 
destacados cientistas e pes-
quisadores em melhoramento 
genético de animais do Brasil 
e de outros países. A progra-
mação do evento conta com a 
apresentação de vinte palestras 
(cinco internacionais), tratando 
do melhoramento nas mais di-
versas áreas de criação animal.

PLANC ALFREDO VOLPI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - CNPJ/CPF Nº 13.186.998/0001-02, 
torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 1541/2012 em João Pessoa, 20 de junho de 2012 - Prazo: 1150 dias. Para a atividade de: Edificação residencial com 
130 unidades habitacionais, (subsolo, pavimento térreo, 02 mezaninos, 43 pavimentos tipo e Cobertura) com sistema de 
esgotamento sanitário interligado à rede pública da Cagepa, na Rua Poetisa Violeta Formiga, 505 - Aeroclube Município: 
JOÃO PESSOA - UF: PB. CEP: 58.036-345 - Processo: 2012-002210/TEC/LI-1408.

MARIA DO SOCORRO CHAVES SANTOS - CPF Nº 274.743.304-82, torna público que requereu a SEMAM - Secretaria 
de Meio Ambiente, a Licença de Operação, para uma casa multifamiliar, situado a Rua Projetada S/N, QD. 81 Lote 
226 - Planalto da Boa Esperança - João Pessoa - PB.

MARIA DO SOCORRO CHAVES SANTOS - CPF Nº 274.743.304-82, torna público que recebeu da SEMAM - Secretaria 
de Meio Ambiente, a Licença Prévia e de Instalação, para uma casa multifamiliar, situado a Rua Projetada S/N, QD.81 
Lote 226 - Planalto da Boa Esperança - João Pessoa - PB.

CLARO S/A, CNPJ 40.432.544/0102-90, Torna público que aSUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença Operação nº 1028/2012 em João Pessoa,25 de Abrilde 2012 - Prazo: 730 dias.Para a ativi-
dade de:Operação de Estação Rádio Base Na (o) -Rua João José, S/Nº  Centro - Município: Sápe - UF:PB   Processo: 
2010 - 005834/TEC/LO - 2034.

CLARO S/A, CNPJ 40.432.544/0102-90, Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 996/2012 em João Pessoa, 24 de Abril de 2012 - Prazo: 120 dias. Para 
a atividade de: Estação Rádio Base Na (o) -Rua Gedeão Amorim, S/Nº  Centro - Município: Alagoa Grande - UF:PB   
Processo: 2010 - 005835/TEC/LO - 0654.

CLARO S/A, CNPJ 40.432.544/0102-90, torna público que está requerendo aoSUDEMA - Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente, as seguintes licenças:
*-LO-PBPIO02 - para Estação de Rádio Base, localizada a Rua Silvia J. Angelo, s/nº Lotes 22 e 23 Loteamento Ouro 
Branco - Piancó/PB.
*-LO - PBSPH04 - para Estação de Rádio Base, localizada a Rua Projetada nº08,Lote 03, Quadra 01, Loteamento 
Augusto Meireles - Sapé/PB.
*-LO - PBAGG02 - para Estação de Rádio Base, localizada a Rua Gedeão Amorim, s/nºCentro - Alagoa Grande/PB

EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA-ME - CNPJ/CPF Nº 14.990.700/0001-85. Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1454/2012 em João Pessoa, 8 de 
junho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: LIMPADORA E DESENTUPIDORA DE FOSSAS - VEÍCULO DE 
PLACA CDM-2057/PB. Na(o):  RUA LUDOVICO DE MELO AZEVEDO, 02 SENZALA - INGÁ-PB - Município: INGA - UF: 
PB. Processo: 2012-001089 /TEC/LO-2462.  

ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA - CNPJ/CPF Nº 09.135.930/0006-31. Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1443/2012 em 
João Pessoa, 8 de junho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: COMÉRCIO ATACADISTA DE ESTIVAS E 
CEREAIS, COM POSTO AÉREO ABASTECIMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, E LAVAGEM 
DE VEÍCULOS.  Na(o):  AV. ASSIS CHATEUBRIAND Nº 245, LIBERDADE -  Município: CAMPINA GRANDE  - UF: PB. 
Processo: 2011-003250 /TEC/LO-1045.  

MELHOR GÁS LTDA - CNPJ/CPF Nº 05.216.158/0001-17. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1141/2012 em João Pessoa, 9 de maio de 2012 - Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - (G.L.P).  Na(o):  RUA 
RODRIGUES DE FARIAS  - Nº 158 -  Município: CAMPINA GRANDE  - UF: PB. Processo: 2012-001796 /TEC/LO-12619.  

IBERDROLA  RENOVÁVEIS DO BRASIL S/A S.A - CNPJ N° 09.012.586/0001-89, torna público que requereu a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental para a operação de torre 
anemométrica (torre Canoas 1) na Fazenda Canoas, zona rural de São José do Sabugi - PB.

IBERDROLA RENOVÁVEIS DO BRASIL S/A CNPJ N° 09.012.586/0001-89, torna público que requereu a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental para a operação de torre anemométrica 
(torre Lagoa 1) na Fazenda Lagoa de Ridinha, zona rural de São José do Sabugi - PB.

VERIDIANO SEVERO DOS SANTOS - CNPJ/CPF Nº 239.329.454-68 Torna público que a SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 1387/2012 em João Pessoa, 4 de junho de 2012 - Prazo: 
180 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR COM 04 UNIDADES HABITACIONAIS 
E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO INDIVIDUAL. Na - AV. PRINCIPAL, S/N, QD 19, LT 445 - LOT. PLANO 
DE VIDA. Município: SANTA RITA - UF: PB. Processo: 2012-002499/TEC/LP-0781
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