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Moeda DÓLAR  >  R$ 2,064 (compra) R$ 2,064 (venda)
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> SAúDE- SES participa de 1º Fórum Paraibano de 
Práticas de Educação em Saúde
> COMbATE àS DROgAS - Governo do Estado discu-
te estratégias para ampliação do Proerd

paraiba.pb
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jornalauniao.blogspot.
com

JP vai sediar o Congresso Mundial 
e a Copa do Mundo de Robótica

Twitter > @uniaogovpb

R$ 1,00
Assinatura anual  
R$ 160,00
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[FiScalização] a Receita Estadual apreendeu dois caminhões com cargas irregulares na BR-101  - Pág. 8
clima&tempo

cariri-agreste Sertão

29o   Máx.
22o  Mín.

33o   Máx.
20o  Mín.

35o   Máx.
22o  Mín.
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Marés Hora Altura

Fonte: Marinha do Brasil

João Pessoa, Paraíba 
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litoral

119 aNoS - Terceiro Jornal Mais antigo em circulação no Brasil

O Castro Pinto regis-
tra 3º maior aumento no 
fluxo de passageiros no 
Nordeste. Página 12
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A fumaça provocada 
pelas fogueiras e os fogos 
juninos aumenta as doen-
ças respiratórias. Página 12

Fogueiras e fogos

Sol, nuvens e 
chuvas

A cidade de João Pessoa 
foi escolhida para sediar o 
Congresso Mundial e a Copa 
do Mundo de Robótica, a 
Robocup 2014. É a primeira 
vez que o Brasil vai receber 
o evento, um dos maiores do 
mundo na área de tecnolo-
gia. O anúncio oficial aconte-
ce hoje, na cidade do México. 
A Robocup está programada 
para acontecer em julho de 
2014, logo após a realização 
da Copa do Mundo de Fute-
bol da Fifa. PÁGiNa 8

ALTA 06h24 2.3m
baixa 12h43 0.4m

baixa 00h09 0.5m

ALTA 18h58 2.1m

JoGoS EM iTaPoRaNGa E Picuí aMEaçaDoS 
a FPF pode ter que transferir os jogos da Se-
gunda Divisão marcados para os estádios de 
itaporanga e Picuí. o primeiro está em obras e 
o segundo falta os laudos técnicos. PÁGiNa  13

ESPORTES

Inscrições vão 
ser abertas na 
segunda-feira

> PbVEST

As inscrições para o 
Projeto Pré-Vestibular 
Social  do Governo do 
Estado serão abertas na 
próxima segunda-feira. 
Estão sendo oferecidas 
seis mil vagas em 28 mu-
nicípios. Podem partici-
par alunos que cursam a 
3ª série do Ensino Médio 
ou tenham concluído o 
EM em escola pública na 
Paraíba. PÁgINA 11

Sol, nuvens e 
chuvas

Sol, nuvens e 
chuvas

informação é um dos “produtos” mais voláteis embalados pela 
sociedade neste início de milênio. Nasce, se entrelaça às circunstâncias 
e sucumbe. Em vinte e quatro horas, desaparece do consciente coletivo 
para ceder espaço às movimentações sucedâneas. o que antes fora comu-
nicação, ultrapassa os limites da notícia, ascendendo à categoria de fonte 
histórica. a manchete de hoje é o conhecimento do outro dia. Vira nuvem.

o inverso também se impõe, dentro da lógica das celeridades. 
Para superação das audiências, só outros fatos, relatos ou boatos. 
Fresquinhos. Valem oportunidades mercadológicas e oportunismo 
semântico. a estética superando a cidadania, se enraizando aonde 
não deveria caber.

o uso e abuso na busca desenfreada por índices e espaços têm 
levado leitores, ouvintes e telespectadores a embarcar na insana 
“necessidade” de engolir tudo que lhe cai à boca, sem mastigar corre-
tamente. Resultado: azia, má digestão e dores de cabeça.

a união sempre esteve meio à margem dessa antropofagia 
midiática. aos 119 anos bem vividos, o jornal mais antigo em circu-
lação na Paraíba (e um dos mais longevos do país), tem pautado sua 
existência na busca por uma perene sintonia com o desenvolvimento 
social dos paraibanos e demais brasileiros, imprimindo olhares 
atentos às mudanças e consolidações das variáveis construtivas, 
optando por não se engalfinhar – muito – no meio do espinhoso 
trajeto, dispondo do seu próprio repertório de dúvidas, deslizes e 
indigestões. Na balança dos contrastes, vem educando mais que 
manipulando. até por antiguidade, se firmou acima da média.

Sendo de estruturação pública, menos vulnerável a determinados 
contorcionismos da banda privada da imprensa nacional, o jornal, 
originalmente de gestão governamental e viés coletivo, entrou 2011 
com uma nítida diretriz programática, experimentada em outras oca-
siões, mas nunca diluída plenamente por todo tecido informativo: a 
pluralização e despolitização de seus espaços. Ser diferente para ser 

Páginas perenesPB ganha 156 novas 
leis em cinco meses

>>> ASSEMbLEIA

A Paraíba ganhou 
156 novas leis nos úl-
timos cinco meses. É o 
que revela um relatório 
sobre os projetos de lei 

aprovados pelos depu-
tados na Assembleia 
Legislativa divulgado 
ontem pela Secretaria da 
Casa. PÁGiNa 3

FESTEJoS JuNiNoS

O  m o v i m e n t o  d e 
pessoenses deixando a 
cidade para festejar o 
São João nas cidades do 
interior é intenso desde 
ontem. A previsão é que 
60 mil pessoas passem 
pelo Terminal Rodoviário 

Pessoenses vão curtir 
o São João no interior

da Capital até segun-
da-feira. Na BR-230, 
principal acesso para 
Campina Grande,  Ser-
tão e demais regiões 
do Estado, o trânsito 
ficou congestionado. 
PÁgINA 9as rodovias e o Terminal Rodoviário de JP registraram grande movimento ontem

EDITORIAL

normal. Espanar a poeira da esquecida cartilha do jornalismo social, 
chacoalhada de um lado para outro nas intermináveis contendas vi-
venciadas desde a aurora da República. Diminuir o ardor para ampliar 
a consciência. Experimentações em lugar de dogmas.

a fórmula, embora meio óbvia pela ótica jornalística, chamaria 
atenção de antigos e novos leitores, exatamente por perceberem uma 
gradativa e constante retomada de princípios básicos da notícia e seus 
desdobramentos. afinando um pouco mais as cordas que tecem a trama 
social. ouvindo uma segunda opinião. Mostrando os lados possíveis, as 
divergências e convergências de fatos e princípios, se distanciando ao 
máximo de querelas cartoriais, com seus adornos e fuligem.

a união foi plantar sua contemporaneidade no chão fértil do legado 
secular, regada com serenidade pela mão calejada de fiéis jardineiros. 
Pautada na diretriz governamental, na cartilha legal e na perspectiva 
republicana, a ‘velha senhora’, de cabelos grisalhos e hábitos antigos, 
repaginou-se outra vez, rasgou o index amarelecido, saiu dos gabinetes 
entapetados e foi às ruas buscar a energia que lhe moveria desde então. 
Pegou gosto de novo pelo que fizera antes, em incontáveis épocas e epi-
sódios, ainda que chancelada pelo carimbo de “órgão oficial”. Talvez por 
isso mesmo pode defender a Paraíba acima das corporações, quando lhe 
permitiram pensar com os próprios neurônios. como agora.

abertas as comportas, chegou o instante de lavar a fogueira das 
vaidades e focar essencialmente na Paraíba e seus segmentos esquecidos. 
Sem endossar a desagregadora espetacularização do noticiário, abrindo 
espaços e manchetes para o que realmente interessa ao desenvolvimento 
pleno de um povo sofrido e cansado de manipulações políticas, econômi-
cas e midiáticas. Buscar o melhor da sociedade, esmagada pelo peso do 
negativismo, engendrado nas entranhas dos abastados. Fazer jornalismo. 
apenas – o que já é um tento, em tempos tão pulverizados e confusos.

a partir de amanhã, leitores e leitoras d´a união vão encontrar em 
suas páginas atualizadas a ampliação do debate saudável, do antagonis-
mo necessário e do estimulante contraponto... um conteúdo diversifi-
cado, emoldurado numa ágil linguagem gráfica. a abordagem dos dias 
seguintes, na tentativa de prolongar o que antes parecia descartável. 
adubando o solo fértil, esperando boa safra. Boas leituras.

Fotos: ortilo antônio

Foto: Divulgação
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Ações surgidas no curso da 
sua vida deram alegrias intensas 
a José Américo. A maior era o 
inverno. Ao entrar o mês de de-
zembro ele avisava: Veja se o jor-
nal registra chuva no Piauí, pois 
este é o inicio do seu caminho 
para  chegar à Paraíba, insuflada 
pelos ventos Elíseos, ocasiona-
do por pressões atmosféricas, 
originárias do Arquipélago dos 
Açores, território autônomo de 
Portugal.

A teórica experiência cedeu 
lugar ao fenômeno El Niño que 
ao aquecer as águas do Pacífico 
Equatorial, é prenúncio de seca. 
Ou La Niña que é o esfriamento 
do oceano citado e aceno para a 
estação chuvosa. 

Outro contentamento 
residia no anúncio de conjuntos 
residenciais. A casa própria, no 
seu conceito, era sinônimo de 
tranquilidade, que se afigurava 
indispensável para o ser hu-
mano. A primeira inauguração 
realizada em seu governo fora 
o conjunto dos Motoristas, a 
quem prometera um teto, na 
campanha de 1950.  

Como primordial colocava a 
Educação que derruba fronteiras 

e abre caminhos para consecu-
ção de emprego de qualidade. 
Não ter remuneração por falta de 
trabalho remunerado represen-
tava, em sua visão, como a morte 
moral de um ente real.    

Na relação, o escritor punha 
o divertimento, do qual nunca se 
ausentou, dentro da temporali-
dade das limitações. Ele entendia 
que o povo carecia de recreação 
e ele próprio dava o exemplo.  
Nos anos de anomalia no campo, 
pela prolongada estiagem, o 
sofrimento ocupou seu espaço 
e para desanuviar seu estado 
d’alma, no fim do expediente, 
procurava a Rádio Tabajara para 
assistir aos ensaios dos progra-
mas da noite. Num deles chegou 
de mansinho quando a Orquestra 
de Tommy Dorsey repassava suas 
partituras. Ao ser informado, por 
Ayton Santos, o locutor paraiba-
no que falava inglês, da presença 
do governador no auditório, o 
maestro por seu intermédio, 
transmitiu-lhe suas desculpas, 
por estarem ensaiando em man-
gas de camisa. 

O diretor da PRI-4 tinha 
autonomia para contratar no 
Sul os artistas que desejassem 
mostrar sua voz na Paraíba. Para 
facilitar os contratos, em face 
dos precários meios de comuni-
cação, levava folhas de papel em 
branco, apenas com o “Autorizo” 

do governador, para firmar os 
acordos com aqueles que faziam 
das belas-artes, profissão. As 
primeiras exibições aconteciam 
no cine Plaza, com ingresso pago. 
Depois num sodalício da capital, 
em seguida em lugar público, 
quase sempre no Cassino da La-
goa para estudantes e a comuni-
dade da capital. Aos funcionários 
os ingressos eram distribuídos 
nas Repartições.        

Nos cinco anos do governo 
de José Américo as visitas dos 
Cancioneiros populares, Or-
questras, Conjuntos musicais e 
Companhias de teatro ocuparam 
nosso palco para satisfação dos 
que não podiam ir ao Rio de Ja-
neiro conviver com o belo canto 
e a encenação de gala.  

Aqui estiveram 1951/56: 
Ataulfo Alves e suas pastoras, 
Carlos Galhardo, Nelson Gon-
çalves, Silvio Caldas, Ivon Cury, 
Ciro Monteiro, Alcides Gerardi, 
Elizete Cardoso, Dircinha Batista, 
Nora Ney, Dalva de Oliveira, 
Ademilde Fonseca, Ângela Maria 
e Luiz Gonzaga o Rei do Baião. 
Aportaram em João Pessoa, na 
época, Orquestras Internacio-
nais como a americana citada e 
conjuntos musicais de idiomas 
estrangeiros. O Teatro de Estu-
dantes do Brasil pisou o nosso 
palco para contentamento dos 
paraibanos.

Artigos & Crônicas

opiniao.auniao@gmail.com

. >  E-mail:  auniaoredacao@gmail.com
>  twitter: @uniaogovpb

>  REDAÇÃO: 83. 3218-6511/3218-6509

Fogos com pólvora alheia

Quem não gosta de soltar 
fogos comemorando determi-
nado evento e nem a pólvora 
desses fogos ter de pagar?!

Parecido com isto é o que 
fazem alguns parlamentares 
(vereadores, deputados ou 
senadores) quando tentam 
criar benefícios em favor de 
algum segmento social e nem 
se preocupam em incluir, na 
respectiva lei, “quem vai pagar 
a conta”.

Já diminuiu bastante o 
número de projetos de lei 
desse tipo. E não o foi porque 
seus propositores passaram a 
pensar diferente em relação 
ao mérito do que propõem. 
Não! Quanto a esse mérito 
parece não haver contesta-
ção alguma, afinal, que mal 
haveria em se viabilizar um 
benefício para determinado 
segmento social? O problema 
está na resposta à pergunta 
“quem vai pagar a conta?”.

Alegrias da vida

No fim do sepultamen-
to de um negro, em Nova 
Orleans, a marcha fúnebre 
tocada na ida para o cemité-
rio transforma-se em marcha 
de Carnaval, ou Mardi-Gras, 
se a família do morto con-
cordar. É um costume antigo, 
que vem da escravidão: 
para seus pares e parentes, 
aquele negro sepultado ti-
nha encontrado a liberdade, 
estava alforriado pela morte. 
Seu espírito podia procurar 
os caminhos do paraíso de 
Aruanda, prometido nos 
cânticos das religiões afri-
canas.

Não sei se branco entra 
em Aruanda. Pelo menos 
os conversos podem entrar. 
Como deve ser animado 
em Aruanda! Todos aqueles 
tambores tocando em plurir-
ritmia, o zabumbeiro-mestre 
batendo o andamento bús-
sola e os outros evoluindo 
no improviso. E os crentes 
dançando, alguns incorpora-
dos pelas entidades.

No tempo das revolu-
ções libertárias africanas, 
a torcida de cá esperava 
um banho de sangue após 
a vitória. Queríamos um 
churrasco antropofágico 
em Angola, Moçambique, 
Congo, África do Sul. Mas, 
qual o quê! Depois da vitó-
ria os negros foram todos 
dançar, como no Mardi-
-Gras e no Carnaval Ca-
rioca. Prefiro dizer assim, 
Carnaval Carioca, para não 
senti-lo disseminado por 
todo o Brasil, mas restri-
to aos guetos do Rio, São 
Paulo, Salvador e Recife 
– este, sim, com seu maior 
Carnaval do Mundo. 

Mas, mais bonitos que 
os Carnavais Cariocas, são os 
Mardi-Gras do Caribe, com 
suas mulheres também pela-
das, suadas, reboladas… Um 
Mardi-Gras mais espontâneo 
que o Carnaval, sem a extra-

Muito além dos grilhões

Duas informações que se 
complementam, uma em nível 
nacional, outra na esfera do Es-
tado, entraram esta semana na 
pauta do noticiário e podem ser 
avaliadas como um sinal de luz, 
ainda que tímido, no escuro túnel 
que encobre – e de certa forma im-
pede – o urgente e indispensável 
debate sobre a falência do sistema 
carcerário brasileiro.

Aqui no Estado, a Secretaria 
de Administração Penitenciária 
apresentou, na quinta-feira passa-
da, o Plano Estratégico do Sistema 
Prisional da Paraíba. 

Trata-se de um conjunto de 
medidas que estão sendo adota-
das para enfrentar uma questão 
que não pode mais ser adiada: 
a inoperância do sistema criado 
para a ressocialização dos deten-
tos. Como proposta emergencial, 
o plano recomenda a imediata 
instalação de um mutirão judi-
ciário com o objetivo de revisar 
processos de presos provisórios 
que, em todo o Estado, equivalem 
a cerca de 40% de toda a popula-
ção carcerária paraibana.

Além da Secretaria de Admi-
nistração Penitenciária, representa-
da pelo titular da pasta,Washington 
Franca, a apresentação do plano 
contou com a participação do juiz 
das execuções penais, Carlos Ne-
ves, do promotor das execuções 
penais, Nilo Siqueira Filho, e do 
gerente executivo do sistema peni-
tenciário estadual, tenente-coronel 
Arnaldo Sobrinho. 

 Revisar os processos de 
presos provisórios e regularizá-los 
contribuirá não somente para 
amenizar o problema de excesso 
de presos nas penitenciárias e de-

legacias, mas também para que se 
faça justiça. 

A outra notícia vem de Bra-
sília: sete meses após o início dos 
trabalhos, a Comissão Especial de 
Juristas designada para elaborar o 
anteprojeto do novo Código Penal 
concluiu segunda-feira (18) a vota-
ção do texto. O relatório do antepro-
jeto será oficialmente entregue ao 
presidente do Senado, José Sarney, 
no dia 27, pela manhã, em solenida-
de com a participação de senadores 
e integrantes da comissão.

O anteprojeto, com aproxima-
damente 300 páginas, traz propos-
tas para modernizar a legislação 
vigente desde 1940 e que recebeu 
apenas alterações pontuais nas úl-
timas décadas. Os juristas avança-
ram sobre temas polêmicos, entre 
os quais propostas que ampliam 
as hipóteses do aborto e que lega-
lizam o uso de drogas.

A comissão inovou ainda ao 
propor a redução de penas para 
crimes patrimoniais considerados 
de menor potencial ofensivo, para 
permitir a aplicação de punições 
alternativas ao encarceramento. Em 
outra linha, aumentou penas para 
crimes mais graves e também criou 
tipos penais novos, para delitos da 
atualidade, como os cibernéticos.

No caso do Plano Estratégico 
da Paraíba, o que se quer é que a 
população do sistema carcerário 
do Estado seja tratada com justiça. 
Em relação ao relatório apresenta-
do em Brasília, o que se deseja é 
um código que atenda as necessi-
dades da sociedade brasileira de 
hoje e de amanhã. 

Num caso e noutro, faz-se 
necessário quebrar as grades da 
omissão.

Contra as grades da omissão

Mário Tourinho
diretorexecutivoaetc@yahoo.com.br

 ( prEsidEnTE da Oab, Ophir CavalCanTi,  sobre a proposta de emenda constitucional
 aprovada em comissão especial da Câmara dos deputados, que acaba com os tetos salariais para servidores públicos)

É necessário que todos ganhem bem, mas que haja um teto, 
um paradigma a ser respeitado, que a nosso ver tem de ser 
o salário dos ministros do STF”

sitônio pinto
sitoniopinto@gmail.com

lourdinha luna
lourdinhaluna@uol.com.br

vagância de carros alegóricos 
munumentais dos bicheiros. 

Mardi-Gras. Terça-Feira 
Gorda, a véspera do primeiro 
dia da Quaresma, a quarta-
-feira de Cinzas, quando 
começam o jejum e absti-
nência. E os crentes-foliões 
se despedem da fartura e da 
penitência, na pândega pagã 
do “carnis vallis”, para entrar 
na porciúncula, a pequena 
porção a que cada um tem 
direito, e só, para sobreviver 
com frugalidade e dignidade 
– pois a dignidade passa pela 
abstenção dos excessos.

No Brasil, como em Nova 
Orleans, os negros tomaram 
conta da festa. Lá, fizeram 
suas orquestras que deram 
origem à jazz-band, puxando 
cordões espontâneos Caribe 
adentro; cá, inventaram as 
escolas de samba, mais tarde 
encampadas pelos banquei-
ros do jogo do bicho. Boas 
para a relação com a comuni-
dade das favelas, que pre-
cisava de circo, e bom para 
lavar dinheiro.O comando 
dessas escolas às vezes leva a 
disputas sangrentas.

O mais lamentável, tanto 
no Mardi-Gras quanto no 
Carnaval, é a alienação políti-
ca de seus brincantes. Raros 
são os momentos da música 
negra, no continente ameri-
cano, em que se relembra a 
realidade da escravidão. Um 
desses momentos raros é a 
toada gaúcha “Mãe-Preta”, 
de Caco Velho (Mateus 
Munes) e Piratini, que, em 
Portugal, por força da cen-
sura, recebeu a letra de 
“Barco Negro”, da autoria de 
David Jesus Mourão Ferreira. 
Mãe-Preta é da década de 
vinte, mas, ainda hoje, sua 
versão “Barco Negro” é uma 
das músicas mais executa-
das em Portugal, principal-
mente na voz de Mariza – a 
moçambicana/portuguesa, 
bonita como as mestiças 
brasileiras, e com sua voz de 
navio-negreiro. Dizem que os 
navios-negreiros tinham voz, 
audíveis à distância, muito 
além dos grilhões.

É a própria Constituição 
Federal que dispõe no sentido 
de que qualquer benefício de 
assistência criado por lei deve 
definir a fonte de recursos 
financiadora de tal benefício, 
ou seja, comprometendo o 
orçamento público.

Apesar dessa imposição 
constitucional, ainda existem 
alguns parlamentares que 
insistem em propor benefícios 
sem no respectivo projeto de 
lei fazer o correspondente 
comprometimento público 
orçamentário para a devida 
cobertura àqueles benefícios.

Em relação ao serviço 
de transporte público essa 
postura parlamentar tem sido 
costumaz. Agora mesmo o de-
putado federal Luciano Castro 
(PR/RR) apresentou projeto 
de lei pelo qual propõe seja 
estendida aos maiores de 60 
anos (a Constituição Federal 
diz ser a partir de 65 anos) a 
gratuidade nos transportes 
coletivos urbanos e semiur-
banos, sem explicitar “quem 
paga a conta”.

Quanto ao mérito de um 

benefício assim, fica difícil 
alguém ser contrário, mesmo 
ao tempo da promulgação 
da Carta Magna (1988, ou 
seja, há 24 anos) em que a 
longevidade brasileira estava 
menor que a atual e fixou 65 
anos. Quer dizer: se alguma 
alteração é pra ser feita. Que 
o seja para indicar uma idade 
maior que os 65 anos e não 
diminuí-la para 60, isto porque 
a “conta a pagar” decorrente 
desse benefício seria assumi-
da, em uma espécie de “casti-
go”, pelos demais passageiros, 
exatamente porque a lei não 
comprometeria o orçamento 
público.

Vamos refletir sobre essa 
conta: - se a tarifa está calculada 
para que 4 passageiros, juntos, 
paguem um total de R$ 6,00, 
significa que a cada um caberá 
o valor de R$ 1,50; mas, decor-
rente de uma lei como essa aqui 
ventilada um desses 4 passa-
geiros passa a ter gratuidade, 
caberá a cada um dos outros 3 o 
preço de R$ 2,00. Será que esses 
parlamentares não sabem, mes-
mo, que a regra é assim?!...

O julgamento do processo de 
impeachment contra o presiden-
te do Paraguai, Fernando Lugo, 
no Senado do país, continuou 
repercutindo no Twitter. Lugo é 
acusado de mau desempenho 
de suas funções pelo parlamento 
da oposição. Ontem, ele decidiu 
não comparecer ao julgamento e 
enviou sua equipe de advogados 
em seu lugar. 

Christina Lemos @ChristinaLemos 
Inacreditável. Lugo só tem 4 dos 
45 senadores. O povo está na rua 
à espera de q ele atravesse a rua 
rumo ao Congresso para fazer sua 
defesa.

stanley burburinho @stanleyburburin 
3 - Tenho quase certeza de que os 
EUA não vão se manifestar a favor 
de Lugo, mas se apressarão para 
reconhecer o governo golpista

denise Queiroz @denisesQ 
chamaram a peça de defesa de 
“espécie de panfleto” com toda a 
carga de preconceito possível ao 
termo! #juiciopolitico #LUGO

blog do noblat @blogdonoblat 
a acusação ñ apresentou prova 
alguma q ligue Lugo à morte de 
17 camponeses no interior do 
país. Lugo deve ser deposto até 
à noite.

t. c. grocho@elgroucho 
o processo de impeachment do 
lugo vai ser feito em 24 horas 
mas cara até pra ser expulso de 
república estudantil demora mais 
que isso

cynara menezes @cynaramenezes 
no que depender dos falsos 
democratas de certos setores 
da imprensa brasileira, lugo já 
perdeu o cargo. para um suspeito 
de narcotráfico

Twitter
Timeline no

@uniaogovpb
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a Paraíba ganhou mais 156 leis nos últimos 
cinco meses. Trata-se de projetos aprecia-

dos pelos deputados estaduais no primeiro 
semestre da assembleia legislativa, encer-
rado na última quarta-feira. Deste total, 61 

foram promulgadas pelo presidente da Casa, 
o deputado Ricardo marcelo (PSDB). O dado 

está presente no relatório da Secretaria le-
gislativa que foi divulgado ontem.

TEmER Em CamPina
O vice-presidente da República, Michel 
Temer (PMDB), confirmou que estará 
presente à convenção da legenda que deve 
confirmar a candidatura de Tatiana Me-
deiros à Prefeitura de Campina Grande. O 
evento acontece no próximo dia 29, às 14h, 
no Ginásio do Clube Campestre. Na oportu-
nidade também será anunciado o nome do 
candidato a vice-prefeito da sua chapa.

FO
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çã

o

>>> 156 nOvaS lEiS > Deputados concluíram as atividades na última quarta-feira e entraram em recesso 

Assembleia Legislativa divulga 
balanço do primeiro semestre

Prefeito de JP 
realiza duas 
mudanças

[aDminiSTRaÇÃO]

O presidente da al, deputado Ricardo marcelo(c), cobrou celeridade na apreciação de projetos

FOTO: Divulgação

Líderes afirmam que semestre 
foi positivo,  apesar das quebras

[BOm RiTmO]

> ademilson José 
ademilson1956@gmail.com

As novas leis não incluem 
matérias votadas no es-

forço concentrado realizado  
quarta-feira passada porque 
estas ainda seguem para 
sanção ou veto do gover-
nador. Esse procedimento, 
continuado com o retorno 
ao Poder Legislativo, deve 
se prolongar para o próximo 
mês e não será mais material 
do primeiro semestre.

As 156 já transformadas 
em leis estão distribuídas 
em 46 na área de Adminis-
tração Pública; 15 na área 
Financeira, Orçamentária e 
Tributária; 18 sobre Defesa 
do Consumidor; seis que 
tratam de Datas Comemora-
tivas; três na área de Calen-
dário Oficial e Cultural; 12 
sobre Denominações; e mais 
12 sobre Utilidade Pública; 

duas que tratam de Doações 
de Terrenos; cinco sobre Es-
tadualização de Rodovias;19 
sobre Defesa da Cidadania; 
duas sobre Mulher; duas 
sobre Idoso; quatro para Por-
tadores de Deficiência; cinco 
sobre Crianças e Adoles-
centes; 13 na área de Saúde; 
oito sobre Meio Ambiente; 
uma para Esporte; uma para 
Patrimônio Cultural; e, final-
mente, uma sobre Cidadania 
Paraibana.

 Essa distribuição tota-
liza mais de 126, mas isso se 
dar porque várias delas são 
mais abrangentes e colocadas 
ou repetidas em mais de uma 
área. Todas elas podem ser 
encontradas no site da As-
sembleia Legislativa e, com 
mais detalhes, na Secretaria 
Legislativa da Casa.

Como sempre acontece 
em todas as casas legislativas, 
o Poder Executivo liderou o 
ranking e, das 156 novas leis 
que foram criadas no decorrer 
deste primeiro semestre, 20 
foram originárias de projetos 
e matérias do Palácio da Re-
denção.

O Ministério Público par-
ticipou com quatro, duas fo-
ram da Mesa da Assembleia, 
uma do Tribunal de Justiça, 
outra do Tribunal de Contas 
do Estado e o restante (98) da 
iniciativa dos próprios parla-
mentares.

Uma das matérias do 
Governo foi a que trata da 
dispensa de juros e multas e 
da remissão parcial do ICMS, 
incidentes sobre os serviços 
de comunicação. Uma outra 
foi a que reduzia os juros e 
multas sobre o parcelamento 
de débitos com o IPVA.

Mais uma matéria do 
governador Ricardo Coutinho 
que os deputados aprova-
ram sem discussão foi a que 
alterava pra baixo a base de 

cálculo do ICMS em favor das 
pequenas e médias empresas 
do Estado. A matéria apresen-
tada pelo Tribunal de Justiça 
foi o projeto que propunha 
alterações do Plano de Cargos 
e Carreira dos Servidores do 
Poder Judiciário.

O Tribunal de Contas 
transformou em leis as grati-
ficações de vários servidores 
do seu quadro, enquanto que 
entre os projetos de autoria do 
Ministério Público do Estado 
se destacou a que estabeleceu 
a criação de cargos comis-
sionados de auxiliares dos 
procuradores.

A lei que partiu da Mesa 
da Assembleia foi a que 
instituiu um programa de 
aposentadoria incentivada 
que, aliás, era muito aguar-
dado por vários servidores 
da Casa e dos deputados que 
foram autores de projetos 
que se transformaram em 
leis, o que liderou a lista foi 
o presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça, 
Janduhy Carneiro (PPS).

Janduhy Carneiro apre-
sentou 19 projetos e foi se-
guido por Raniery Paulino 
do PMDB com 17 e a relação 
dos demais terminou com 
a seguinte sequência: Caio 
Roberto (PR) com dez proje-
tos; Aníbal Marcolino (PSL) 
com nove; Frei Anastácio 
(PT) com oito; João Henri-
que (Democratas) com sete: 
Olenka Maranhão (PMDB) 
com seis; Francisco Quintans 
(Democratas) e Vituriano 
de Abre(PSC) cada um com 
cinco; e Luciano Cartaxo(PR) 
com quatro projetos transfor-
mados em leis.

Hervázio Bezerra e João 
Gonçalves(ambos do PSDB), 
Daniella Ribeiro (PP), André 
Gadelha (PMDB) apresenta-
ram, cada um, três projetos; 

enquanto que Gervásio Maia 
(PMDB), Branco Mendes 
e Domiciano Cabral (am-
bos do Democratas), Adria-
no Galdino (PSB), Anísio 
Maia (PT), Antônio Mineral 
(PSDB), Doda de Tião (PPL), 
Eva Gouveia (PTN), Genival 
Matias (PTdoB) e Arnaldo 
Monteiro tiveram, cada um, 
dois projetos transformados 
em leis.

O grupo de parlamen-
tares com um projeto trans-
formado em lei começa com 
José Aldemir (Democra-
tas), Edmilson Soares(PSB), 
Francisca Motta(PMDB), 
Guilherme Almeida(PSC), 
Léa Toscano(PSB), Gilma 
Germano(PPS) e, finalmente, 
Dr. Verissinho que foi da le-
gislatura passada.

O primeiro semestre des-
te ano foi marcado por muita 
quebra de quórum e, algu-
mas vezes, por polêmicas 
prolongadas demais para a 
importância do assunto, mas 
os dois principais líderes de 
bancada, Hervázio Bezerra 
(base aliada) e André Gade-
lha (oposições) consideram 
que, pelos números da Se-
cretaria Legislativa, terminou 
sendo “muito positiva” a 
produção e a produtividade 
da Casa.

“Apesar da campanha 
política, acho que o mesmo 
ritmo pode ser mantido no 
próximo semestre”, afirma 
Hervázio Bezerra(PSDB), ao 
lembrar que o presidente Ri-
cardo Marcelo já alertou que 
não vai tolerar faltas nesse 
período e que os próprios 
parlamentares vão cumprir 
a responsabilidade que as-
sumiram com a conquista do 
mandato.

Hervázio observou que, 
quando chegou a tomar a 

iniciativa de obstruir pauta 
nunca foi por iniciativa iso-
lada e que só fez isso uma 
ou duas vezes porque as 
oposições sempre fizeram 
o mesmo quando tiveram 
oportunidade. “Para mim e 
para a Assembleia, o mais 
importante é encarar o debate 
e, quem tiver maioria, que 
vença a parada”.

Ele também fez questão 
de comentar o projeto de sua 
autoria que foi transformado 
em lei, observando que o 
mesmo é de suma importân-
cia para um expressivo seg-
mento da sociedade. “Acho 
que uma ação de despejo 
muitas vezes é necessária, 
mas entendo que a parte 
prejudicada não pode ser 
vítima disso sem ser previa-
mente comunicada”, afirmou 
o deputado.

André Gadelha (PMDB) 
entende que quebra de quó-
rum e obstrução de pauta 
são dois recursos utilizados 
em todas as casas legislati-

vas do país e do mundo e 
que, se fez isso, as oposições 
não repetiram tanto quanto 
a situação.

“O que se viu no decor-
rer deste semestre e desde o 
começo da atual legislatura 
é que, além de minoritária, a 
bancada da situação sempre 
foi maltratada pela ausência 
de alguns dos seus próprios 
membros”, comentou André 
Gadelha, ao lembrar que 
exemplo disso se deu na vo-
tação do terreno do shopping 
e agora mesmo nas polêmicas 
do último esforço concentra-
do do semestre.

Sobre a boa produtivi-
dade da Casa, ele observou 
que, além do compromisso 
e da responsabilidade de 
cada um dos deputados, um 
dos responsáveis por isso 
foi e tem sido o presidente 
Rircado Marcelo que “não 
mede esforço para apoiar 
no que precisa e para cobrar 
empenho de cada um dos 
parlamentares”, concluiu.

O prefeito Luciano Agra 
anunciou ontem duas mu-
danças na sua equipe de 
auxiliares na Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa. Uma 
foi a exoneração do secretário 
de Desenvolvimento Social, 
Lau Siqueira, e a escolha de 
Américo Cabral Neto como 
novo secretário interino da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Urbano (Sedurb).

Com a saída de Lau Si-
queira da Sedes, quem as-
sume interinamente a pasta 
é o filósofo Antônio Jácome 
Filho, que respondia pela 
subsecretaria da instituição. O 
novo secretário diz que dará 
continuidade aos projetos e 
programas que já vêm sendo 
desenvolvidos, priorizando o 
atendimento às pessoas atin-
gidas pelas últimas chuvas.

Atualmente, 106 famílias 
estão abrigadas em escolas do 
Bairro São José e no Centro 
de Referência da Cidadania 
(CRC), nos Bancários. Desde 
o início desta semana, as equi-
pes sociais estão no socorro 
das pessoas que moram em 
áreas de risco. 

Antônio Jácome é forma-
do em Filosofia e Teologia e 
é especialista em Gestão Pú-
blica pela Escola Nacional de 
Serviço Público. No período 
de 2005 a 2007, foi assessor 
técnico da Secretaria Nacional 
da Assistência Social do Mi-
nistério de Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, do 
governo Luiz Inácio Lula da 
Silva.

A segunda mudança 
foi anunciada na tarde de 
ontem. O atual diretor de 
Serviços Urbanos da Sedurb, 
Américo Cabral Neto, será o 
novo secretário interino da 
pasta, até que o prefeito Lu-
ciano Agra anuncie o nome 
do novo titular. Até então, 
respondia interinamente 
pela Sedurb a secretária ad-
junta, Maristela Viana.

O Telejudiciário do Tri-
bunal de Justiça modificou 
o horário de atendimento 
para a emissão de certidões 
criminais, devido as solicita-
ções de certidão das pessoas 
que pretendem participar do 
pleito eleitoral deste ano. 

A partir da próxima 
segunda-feira o cidadão po-
derá requisitar sua certidão 
criminal das 8h às 19h de 
segunda a quinta-feira. Nas 
sextas-feiras o antedimento 
será das 7h às 14h.

O Serviço do Telejudiciá-
rio tem a intenção de facilitar 
o acesso à Justiça por parte 
do cidadão. Qualquer pessoa 
pode acessar o site do Tribu-
nal e solicitar sua certidão sem 
precisar se locomover para 
tanto, exceto quando existe 
alguma restrição no banco de 
dados. 

Caso não haja nenhuma 
restrição o funcionário libera-
rá a solicitação para a emissão 
online. Mas se houver alguma 
pendencia o jurisdicionado 
deve ir a unidade mais próxi-
ma do Telejudiciário.

Executivo elaborou 20 leis

Único título de cidadania é novidade 
Em relação aos períodos 

anteriores, a grande novida-
de deste semestre foi o fato 
de os deputados paraibanos 
só terem apresentado e 
aprovado um único título de 
cidadania. Mas isso não foi 
por acaso.

Segundo a Secretaria 
Legislativa da Assembleia, 
em reunião com o Colégio 
de Líderes e demais mem-
bros da Mesa, o presidente 
da Casa, deputado Ricardo 
Marcelo(PSDB) exigiu que o 
plenário procurasse diminuir 
as honrarias e procurasse 
ampliar a produtividade de 
matérias em benefício da 
sociedade como um todo.

O resultado disso é que, 
no decorrer deste primeiro 
semestre de 2012, a Assem-
bleia Legislativa realmente 

realizou dezenas de sessões 
especiais dedicadas à con-
cessão de títulos de cidadão, 
mas todos, no caso, rema-
nescentes de aprovações em 
semestre anteriores.

O único título aprovado 
este semestre foi de autoria 
do deputado Janduhy Carnei-
ro e dirigido à médica Mar-
lene Rossi Severino Nóbrega. 
A Lei foi publicada no dia 9 
deste mês no Diário Oficial.

Os demais temas que 
também só tiveram uma úni-
ca matéria transformada em 
lei foi Esporte, cujo projeto 
foi do deputado Adriano 
Galdino que está como se-
cretário Chefe de Governo 
e que propunha, através do 
recibo da Cagepa, que os 
torcedores possam autorizar 
repasse de contribuições 

em favor dos seus times 
preferidos.

Adriano foi autor de 
outra lei na área de Cultura, 
a qual institui a obrigatorie-
dade de contratação de, no 
mínimo, um artista ou uma 
banda paraibana para parti-
cipação em eventos musicais 
promovidos pelos Poderes 
Públicos Federal, Estadual 
e Municipal em território 
paraibano.

O Patrimônio Cultural e 
Material do Estado também 
terminou este semestre com 
uma nova lei e esta foi resul-
tado de um projeto apresen-
tado pelo deputado Raniery 
Paulino(PMDB). A matéria 
transforma em  Patrimônio  a 
Festa da Luz, em Guarabira, 
terra natal e principal reduto 
eleitoral do parlamentar.

 ...

Janduhy propôs 19 projetos

TJ-PB altera 
período de 
atendimento

[nOvO hORÁRiO]
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Diretório Nacional do PTB afasta 
Arthur Almeida do cargo em CG

>>> preventivamente > Notificação retira os poderes do pré-candidato e presidente local

Os planos de candidatura do presidente mu-
nicipal do PTB, Arthur Almeida (PTB), à Prefei-
tura de Campina Grande, parecem ter ido por 
água abaixo. O Diretório Nacional do partido 

enviou ontem uma notificação informando 
que ‘Bolinha’, como é mais conhecido, está 

preventivamente afastado do cargo.

Gervásio Maia Filho disse que a autorização para que a Cagepa contraia empréstimo será votada após o dia 9  

PEC pode 
ampliar gastos 
municipais 

[R$ 815 Milhões]

[DíviDA DA CAGePA]

[NA CAPiTAl]

[hOMOlOGAçãO]

Deputado nega que empréstimo 
será votado durante o recesso

PSD reafirma aliança com PSB  
para candidatura de Estelizabel

PMDB convoca lideranças para 
Convenção no próximo dia 30

FOTO: Divulgação

> Ademilson José 
ademilson1956@gmail.com

> Priscylla Meira 
priscyllameira@gmail.com

Além do afastamento pre-
ventivo, o Diretório Na-

cional entrou com um pro-
cesso disciplinar, junto ao seu 
Conselho de Ética, para afas-
tar Bolinha definitivamente 
do cargo, dando-lhe o prazo 
de dez dias para defesa. Ape-
sar da decisão, o empresário 
garante que será candidato a 
prefeito na cidade.

“Defendo que o partido 
tenha candidatura, quem 
não quer o mesmo está con-
tra o partido. A história do 
PTB precisa ser preservada e 
respeitada e eu estou fazen-
do isso para que o partido 
seja fortalecido “, declarou 
Bolinha.

O afastamento de Bolinha 
da Presidência Municipal do 
partido em Campina Grande 
foi provocado pela desarticu-
lação entre a Executiva Na-
cional e o Diretório Municipal 
do PTB. Enquanto a nacional 
planejava uma coligação com 
o PMDB e PR, o empresário 
anunciava sua pré-candidatu-
ra na cidade, contrariando o 
interesse da sigla.

Para evitar que os pla-
nos da Executiva Nacional 
obstruíssem sua candidatura 
em Campina Grande, Bolinha 
conseguiu na Justiça uma li-
minar garantido que a palavra 
final fosse dada pelo Diretório 
Municipal.

O dispositivo, porém, 
bate de frente com a resolução 
aprovada pelo PTB nacional 
em março deste ano, que 
diz que as decisões sobre 
lançamento de candidaturas 
próprias ou formalização de 
alianças em cidades com mais 
de 100 mil eleitores passa, ne-
cessariamente, pela homolo-
gação do Diretório Nacional.

No final de dezembro, 
Artur Bolinha teria sido alvo, 
inclusive, de um plano tra-
çado pelo PTB e PMDB, que 
iriam compor uma aliança 
para as eleições deste ano. 
De acordo com o então pre-
sidente municipal do PTB, o 
suplente de deputado Arman-
do Abílio (PTB) teria recebido 
uma proposta de assumir 
temporariamente o mandato.

A chegada de Abílio à 
Câmara seria programada 
com um pedido de licença do 
1º suplente, Leonardo Gade-
lha, que ocupava a vaga da ti-
tular Nilda Gondim (PMDB). 
Em troca da permanência de 
120 dias em Brasília, o PTB 
teria que retirar a candidatu-
ra do empresário José Artur 
Almeida da disputa pela Pre-
feitura de Campina Grande.

O acordo anularia as for-
ças contrárias à candidatura 
do PMDB na cidade, encabe-
çada pela secretária de Saúde 
Tatiana Medeiros.

A uma semana da con-
venção política que vai ofi-
cializar seu nome como can-
didato a prefeito de Campina 
Grande, o deputado Romero 
Rodrigues afirmou que vai fa-
zer uma campanha sem agres-
sões aos seus adversários. 
“Vamos fazer uma campanha 
propositiva, sem agressões 
a quem quer que seja, res-
peitando os adversários, em 
perfeita sintonia com o povo 

campinense”, garantiu.
O parlamentar informou 

que vai anunciar na próxima 
semana os nomes dos parti-
dos que se juntarão ao PSDB 
para disputar as eleições deste 
ano e que, se vencer, fará uma 
administração com autono-
mia. “Faremos uma admi-
nistração independente, sem 
demagogia, governando o 
município com a sua gente, 
com a nossa gente”, declarou.

O nome do advogado 
e professor Félix Araújo 
Neto foi confirmado pelo 
PC do B como candidato a 
vice-prefeito de Campina 
Grande , na chapa do depu-
tado Guilherme Almeida 
(PSC). A Convenção Muni-
cipal foi realizada na noite 
de quinta-feira no antigo 
Museu de Artes Assis Cha-
teaubriand, para homolo-
gar os nomes do partido 
nas próximas eleições. O 
evento foi prestigiado por  
militantes e simpatizantes 
do partido, além de fami-
liares e amigos de Félix 
Neto.

O pronunciamento do 
advogado Félix Neto foi 
contundente,  quanto ao 
compromisso que ele as-
sumirá juntamente com o 
pré-candidato a prefeito 
de Campina Grande, Gui-
lherme Almeida, na chapa 
majoritária entre o PSC e 
PCdoB.

PsC se ReúNe NA AABB 
- Amanhã, será a vez do 
Partido Social Cristão (PSC) 

realizar sua Convenção em 
Campina Grande. O evento 
acontecerá a partir das 9h, 
na Associação Atlética do 
Banco do Brasil (AABB), 
à Rua Lino Gomes, bairro 
São José. Terá participação 
dos militantes do PCdoB e 
do próprio partido, como 
também dos membros da 
Executiva Nacional e Esta-
dual do PSC, entre eles os 
deputados Leonardo Gade-
lha (federal), Vitoriano de 
Abreu e Arnaldo Monteiro 
(estadual). 

Gui lherme Almeida 
lembra que a convenção de 
amanhã  representará um 
marco na história política 
de Campina Grande, rea-
firmando estar orgulhoso 
pelo o apoio do PCdoB à 
sua candidatura.

“Sinto-me orgulhoso 
por ter um representante 
do PCdoB encabeçando a 
chapa majoritária do meu 
partido, sem dúvida, este 
apoio veio fortalecer a mi-
nha decisão política em re-
lação às eleições municipais 
deste ano”, enfatizou.

 O líder da bancada do 
PMDB e presidente da Comis-
são de Orçamento da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Gervásio Maia, disse ontem 
que a apreciação do pedido de 
empréstimo para a Cagepa na 
Comissão e na Assembleia reto-
mará normalmente a partir do 
dia 9 do próximo mês, quando 
da retomada das atividades de 
comissões e de plenário.

“Eu não iria dar uma 

declaração dessas sem ter con-
versado com a Mesa, com o 
próprio presidente da Casa”, 
afirmou o deputado, ao des-
cartar que tenha anunciado a 
possibilidade de convocação 
extraordinária para votação 
da matéria já no decorrer da 
próxima semana.

O parlamentar negou 
também que tenha havido 
conotação política para que a 
votação da matéria não acon-
tecesse na sessão do meio da 
semana. “Se o pedido de in-
formação tivesse chegado na 
semana passada como chegou 

o outro pedido que foi apro-
vado, nós teríamos votado”, 
disse o peemedebista.

Ele disse que apesar da 
celeuma causada por essa 
matéria nos últimos dias e se-
manas do primeiro semestre 
deste ano, para  a Comissão 
de Orçamento ela sempre foi 
tratada como qualquer outra. 
“Tem uma tramitação a ser 
cumprida, todo material está 
em poder do relator e vamos 
aguardar normalmente que 
chegue o dia da apreciação 
na comissão e, depois, em 
plenário”, comentou.

A presidente do PSD em 
João Pessoa, vereadora Raíssa 
Lacerda, disse ontem que to-
dos os pré-candidatos foram 
favoráveis ao nome de Esteli-
zabel Bezerra e e que é por isso 
que é com ela que o partido 
vai marchar nas próximas 
eleições. O posicionamento 
dos candidatos a vereadores 
foi tomado, segundo Raíssa, 
em reunião realizada na noite 
desta quinta-feira, da qual 
participou também o presi-
dente estadual da legenda e 
vice-governador da Paraíba, 
Rômulo Gouveia.

Ela contou ainda que 32 
pré-candidatos a vereador 
marcaram presenças na reu-

nião e que a discussão foi 
aberta a todos, com todos po-
dendo se posicionar em relação 
ao candidato que o partido 
deveria apoiar. “Todas as de-
cisões do PSD são tomadas de 
forma democrática”, afirmou 
a vereadora.

A vereadora informou 
ainda que na reunião, o vice-
-governador fez o pronuncia-
mento mais demorado fazendo 
a defesa do nome de Estelizabel 
e que, na ocasião, todos os pré-
-candidatos se mostraram sim-
páticos ao nome da candidata.

Raíssa revelou que o vice-
-governador também comen-
tou que o principal ponto 
positivo de Estelizabel nesse 

contexto eleitoral é que ela, 
com certeza, vai prosseguir 
com o projeto implantado pelo 
governador Ricardo Coutinho 
quando prefeito da Capital”, 
destacou Rômulo.

Na mesma reunião o par-
tido decidiu que vai apresentar 
nomes para a chapa majoritária 
liderada pelo PSB na condi-
ção de vice-prefeito e que a 
convenção municipal  deve 
acontecer mesmo no dia 27. 
Os pré-candidatos a vereador 
também irão propor apoio da 
majoritária às candidaturas 
proporcionais. O PSD também 
vai pedir a pré-candidata à pre-
feita, Estelizabel, participação 
na futura administração.

O presidente da Comissão 
Provisória do PMDB  João Pes-
soa, deputado federal Benjamin 
Maranhão, distribuiu nota on-
tem convocando lideranças e 
filiados do partido na Capital 
para a Convenção definida 
oficialmente para o dia 30 deste 
mês, das 9h às 15h, no Jangada 
Clube, quando  serão homolo-
gados os candidatos a prefeito, 
a vice-prefeito e a vereador.

Na Convenção, segundo 
o deputado, serão sorteados 
os números para candidatos a 

vereador, e os convencionais 
vão deliberar também sobre 
coligações partidárias e fixar os 
limites de gastos de campanha 
para os candidatos do partido.

Sobre o processo sucessó-
rio na Capital e no interior, o 
deputado disse que o PMDB 
está estimulado e que suas 
lideranças vêm conduzindo as 
melhores alianças possíveis. 
“Nessa direção, são muito boas 
as perspectivas de vitória aqui 
na Capital e em vários municí-
pios”, completou.

Ele afirmou ainda que o 
partido deve sair fortalecido 
desse pleito eleitoral, com muito 
mais prefeitos, vices e verea-
dores e o resultado disso é a 
ampliação da nossa estrutura 
no Estado para as eleições de 
governador em 2014. Benjamin 
contou também que o PMDB 
tem reunido seus candidatos 
quase que semanalmente e 
repassando as orientações que 
são necessárias para não se ter 
problemas futuros com a Justiça 
Eleitoral.

Os deputados integran-
tes da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania 
da Câmara Federal (CCJC) 
aprovaram esta semana uma 
proposição que trará impacto 
de R$ 815 milhões por ano aos 
cofres municipais. A Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 509/2010 aumenta de 
7% para 8% o valor transfe-
rido para as Câmaras de Mu-
nicípios com até 100 mil habi-
tantes. O cálculo do impacto é 
da Confederação Nacional de 
Municípios (CNM).

Na Paraíba, a matéria 
conta com a torcida de ve-
readores de 219 municípios, 
principalmente às vésperas 
da ampliação no número de 
parlamentares nas Câmaras 
Municipais. No município 
de Sousa, os vereadores que 
haviam aprovado no ano pas-
sado o aumento de 10 para 15 
membros na Casa, chegaram 
a recuar da decisão por conta 
do orçamento, que permanece 
o mesmo e deverá ser redistri-
buído entre os parlamentares.

Na semana passada, nove 
dos atuais dez vereadores vo-
taram favoráveis à Emenda 
Modificativa à Lei Orgânica 
Municipal para revogar o 
dispositivo anterior e reduzir 
de 15 para 13 o número de 
vagas no Poder Legislativo 
da cidade. O presidente da 
Câmara Municipal de Sousa, 
Cacá Gadelha (PMDB), argu-
mentou que é a população 
que não deseja o aumento de 
integrantes na Casa.

O único voto contra a 
redução de dois vereadores, 
que valerá para as eleições 
deste ano, foi o do vereador 
Ananias Vieira (PMDB), que 
defende que o aumento de 
10 parlamentares para 15, 
aprovado no ano passado, 
traria mais representatividade 
para a Câmara Municipal. “Eu 
tenho uma concepção que o 
aumento daria mais força ao 
Legislativo diante do Executi-
vo, o que seria positivo para a 
população. Não entendo para 
que mudar de novo”, disse o 
parlamentar.

O aumento previsto com 
a nova PEC – que restabelece 
o percentual de 8% no repasse 
obrigatório das Prefeituras às 
Câmaras - tem a finalidade de 
custear o funcionamento dos 
legislativos locais, mas vai 
funcionar mesmo como uma 
borracha para tentar apagar o 
que ficou decidido em 2009, 
com a aprovação da Emenda 
Constitucional 58, que redu-
ziu o percentual para 7%.

Segundo o levantamento 
da CNM, feito com base nos 
repasses de 2010, o limite de 
gastos com as Câmaras de 
Vereadores passará de R$ 5,7 
bilhões ao ano para R$ 6,2 
bilhões, com o acréscimo de 
1%. A PEC 509/2010 determi-
na que sejam repassados para 
as Câmaras 8% da soma das 
receitas tributárias dos Mu-
nicípios mais as transferências 
da União.

O argumentado apresen-
tado pelo autor da proposta, 
deputado Ribamar Alves 
(PSB-MA), para sugerir o au-
mento de 1% nos gastos com 
o Poder Legislativo Municipal 
é de que a PEC aprovada em 
2009, que aumentou o número 
de legisladores, prejudicou as 
pequenas cidades. “O número 
de vereadores aumentou, mas 
diminuiu de 8% para os atuais 
7% de orçamento para as Câ-
maras. A minha proposta não 
vai onerar em nada os Municí-
pios”, defende o parlamentar.

PSDB: “Campanha limpa’

Félix Neto é confirmado
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CNBB cobra esforço para que CPI do 
Cachoeira não acabe em impunidade

>>> menSAgem AO cOngreSSO > Dom Damasceno alertou ainda para que não haja prejulgamento

Brasília (AE) - O presidente da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom 

Raymundo Damasceno, afirmou ontem que 
a Igreja e a sociedade esperam que os parla-
mentares cumpram o seu dever e que a CPI 

do Cachoeira não resulte em impunidade dos 
membros do grupo criminoso investigado 

pela Operação Monte Carlo.
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PMDB oficializa candidatura 
de Eduardo Paes hoje no Rio

PT-PE confia em manutenção 
de aliança com PSB no Recife

São Paulo (AE) - O PSDB 
e o pré-candidato tucano à 
Prefeitura de São Paulo, José 
Serra, foram multados em 
R$ 15 mil por propaganda 
eleitoral antecipada no espaço 
da propaganda partidária da 
sigla na televisão. As ações fo-
ram impetradas pelo diretório 
municipal do PT.

De acordo com a senten-
ça emitida pelo juiz auxiliar 
de propaganda da 1ª zona 
eleitoral, Manoel Luiz Ribei-
ro, as inserções compararam 
a cidade de São Paulo em 
2004 - quando era governada 
pelo PT - ao contexto atual, 
após a administração do 
PSDB e de Gilberto Kassab 
(PSD). O partido e o can-
didato podem recorrer ao 
Tribunal Regional Eleitoral.

Para o juiz, é “indubitá-
vel a configuração de propa-
ganda eleitoral extemporâ-
nea em programa partidário 
(...) existiu o anúncio, ainda 
que sutil/subliminar, da can-
didatura do representado, 
o pedido de apoio ou voto 
e a promoção pessoal com 
finalidade eleitoral”, afirma 
o juiz, em nota distribuída 
pela assessoria de imprensa 
do Tribunal Regional Elei-
toral.

Ainda segundo a nota, 
Ribeiro explica que “as mul-
tas aplicadas foram supe-
riores ao mínimo legal por 
se tratar de reiteração da 
conduta ilícita, uma vez que 
o PSDB e Serra já foram mul-
tados anteriormente”. 

Segundo a assessoria de 
imprensa de José Serra, os 
advogados do partido irão 
recorrer da decisão. A legis-
lação eleitoral permite que a 
propaganda eleitoral comece 
a partir do dia 6 de julho.

Rio de Janeiro (AE) - De-
pois de duas semanas de su-
perexposição como anfitrião 
durante a Conferência das Na-
ções Unidas sobre Desenvol-
vimento Sustentável (Rio+20), 
o prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, será oficializado candi-
dato do PMDB à reeleição em 
convenção programada para a 
manhã de hoje. Franco favori-
to na disputa, o peemedebista 
vai liderar uma coligação de 
18 partidos.

Antes da convenção, o 
prefeito inaugura o Parque 
Madureira, na Zona Norte do 
Rio. O evento será marcado por 
um simbolismo involuntário. 
As obras, orçadas em R$ 66,8 
milhões, foram tocadas pela 
Delta Construções, do empre-
sário Fernando Cavendish

Desde que a operação 
Monte Carlo da Polícia Fe-
deral revelou as ligações da 
empreiteira com o contraven-
tor Carlos Augusto Ramos, 
o Carlinhos Cachoeira, foi 
desencadeada uma crise polí-
tica que culminou na criação 

de uma CPI no Congresso 
Nacional e no desgaste do 
principal padrinho político 
de Paes, o governador Sérgio 
Cabral Filho (PMDB) - que é 
amigo íntimo de Cavendish.

Apesar de ter firmado 
contratos com a Delta no valor 
de R$ 350 milhões em seus três 
e seis meses de gestão, Paes 
passou incólume pela crise. 
O protagonismo na Rio+20 
ainda o ajudou a desvincular 
sua imagem da de Cabral. Os 
dois devem estar juntos neste 
sábado, tanto na inauguração 
do parque como na conven-
ção. Paes ligou para Cabral 
ontem à tarde pedindo sua 
presença nos eventos.

Enquanto seus concor-
rentes aproveitam esse tipo de 
evento para promover gran-
des atos de pré-campanha, 
Paes optou pela discrição 
Uma rápida solenidade no 
auditório da sede do parti-
do, cuja capacidade é para 
100 pessoas, vai oficializar a 
candidatura. Mas o PMDB 
programa uma festa para o 

lançamento da campanha, 
no dia 7, com a participação 
de todos os partidos aliados.

“Vamos fazer uma cam-
panha para ganhar a eleição. 
Mostrar o salto que a cidade 
deu e o caminho que precisa-
mos seguir. Todos sabemos 
que ninguém ganha eleição 
de véspera”, disse o atual vice 
prefeito, Carlos Alberto Mu-
niz, que já foi destacado pelo 
PMDB para ser o coordenador 
da campanha de Paes.

A vaga de vice ficou para 
o PT. O partido também faz 
convenção hoje de manhã 
para confirmar o nome do 
vereador Adilson Pires para 
integrar a chapa de Paes.

Amanhã, o PV oficializa 
o nome da deputada estadual 
Aspásia Camargo para a dis-
puta. Na próxima segunda-
-feira é a vez do DEM e do 
PR realizarem convenção con-
junta para confirmar a chapa 
encabeçada pelo deputado 
federal Rodrigo Maia (DEM) 
e com a estadual Clarissa Ga-
rotinho (PR) como vice. 

Recife (AE) - Um dia 
depois de o PSB anunciar seu 
candidato à prefeitura do Re-
cife - o ex-secretário estadual 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Geraldo Júlio - com o 
apoio da maioria dos partidos 
que integram a Frente Po-
pular, o PT de Pernambuco 
divulgou carta em que rea-
firma o senador Humberto 
Costa como seu candidato à 
sucessão municipal e diz con-
fiar na manutenção da aliança 
com o PSB.

Assinada pelo presiden-
te estadual, Pedro Eugênio, 
a carta destaca que o PT é 
“defensor incondicional da 
continuidade da Frente Po-
pular”, comandada no Estado 
pelo PSB e no Recife pelo PT, 
lembra a lealdade da sigla ao 
PSB, destaca a importância 
da aliança para o aporte de 
projetos e recursos federais no 
Estado e deixa a porta aberta 
para um entendimento. “A 
Frente Popular tem conteúdo 
programático associado for-
temente às lutas populares 
e democráticas”, destaca o 
texto. “Seguimos firmes acre-

ditando que este projeto vai 
continuar mudando o Recife, 
Pernambuco e o Brasil”.

O partido também re-
alça a biografia do senador 
Humberto Costa, que defen-
de como melhor candidato à 
prefeitura. A Frente Popular, 
formada por 17 partidos, tem 
sido base de sustentação dos 
12 anos do PT à frente da pre-
feitura da Capital, e também 
dos dois mandatos do go-
vernador Eduardo Campos, 
presidente nacional do PSB.

Ao anunciar seu candi-
dato, o PSB aglutinou a maio-
ria dos partidos aliados sob 
o argumento de “iminente 
fragmentação” da coligação 
ao entender que o PT perdeu 
a condição de conduzir o pro-
cesso sucessório diante de uma 
interminável briga interna.

Indicado pela executiva 
nacional, o senador Hum-
berto Costa não conseguiu 
unificar a legenda. O prefeito 
João da Costa continua lu-
tando para ser o candidato à 
reeleição. Recurso impetrado 
por ele à direção nacional do 
partido será julgado na próxi-

ma segunda-feira. 
O prefeito ganhou pré-

vias realizadas no dia 20 de 
maio, contra o deputado fede-
ral Maurício Rands, mas não 
levou. Houve questionamen-
to sobre a lista de votantes, 
com acusações de fraude pelo 
grupo de Rands, da tendência 
majoritária Construindo um 
Novo Brasil (CNB). Novas 
prévias foram marcadas, mas 
Rands desistiu em prol de 
Humberto. João da Costa 
manteve a candidatura, mas 
Humberto Costa teve sua 
candidatura homologada 
pela executiva nacional. Nesta 
semana a Justiça considerou 
válida a polêmica lista de 
votantes usada nas prévias.

Em meio à disputa que 
ainda se mantém, o governa-
dor decidiu assumir a coor-
denação da sucessão e lançou 
candidato. Ele viaja neste fim 
de semana para Nova York 
para receber um prêmio de 
serviços públicos da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU) concedido à sua ges-
tão e deve estar de volta na 
quarta-feira.

São Paulo (AE) - A Justiça 
condenou a Mesa da Assem-
bleia Legislativa de São Paulo 
a abster-se do pagamento do 
auxílio-paletó a seus 94 de-
putados. Em sentença de oito 
páginas, o juiz Luís Fernando 
Camargo de Barros Vidal, da 
3ª Vara da Fazenda Pública da 
Capital, acolheu ação civil do 
Ministério Público Estadual e 
impôs ao Legislativo o corte da 
verba formalmente denomina-
da de ajuda de custo.

Antigo privilégio da Casa 
paulista, o auxílio-paletó, 
também conhecido como 
“verba de enxoval”, cai na 
conta dos parlamentares duas 
vezes ao ano, no início e no 
encerramento de cada sessão 
legislativa.

O valor da parcela cor-
responde ao subsídio mensal 
(R$ 20.042,35) do deputado 
- equivalente a 75% do que 
recebem, a igual título, em 
espécie, os deputados fede-
rais. Historicamente, o reforço 
no contracheque foi adotado 
para permitir aos deputados 
a renovação de seu guarda-
roupas. Depois, virou ajuda 
de custo “para compensação 
de despesa com transporte e 
outras imprescindíveis para 
o comparecimento à sessão 
legislativa ordinária ou à ses-
são decorrente de convocação 
extraordinária”.

A ação que derruba a be-
nesse dos deputados paulistas 
foi proposta em 2011 pelos 
promotores Saad Mazloum 
e Sílvio Antônio Marques, 
que integram os quadros 
da Promotoria de Justiça do 

Patrimônio Público e Social 
- braço do Ministério Público 
que se dedica às investigações 
sobre atos de improbidade, 
corrupção e desmandos.

O auxílio-paletó era 
previsto no artigo 1º da Lei 
11.328/2002 e no artigo 88 do 
Regimento Interno da As-
sembleia. 

Na ação, os promotores 
argumentaram com a incons-
titucionalidade da vantagem 
instituída alegando que se 
tratava de verba desprovida 
de caráter indenizatório, à 
medida que parcela dela é 
paga ao início da sessão legis-
lativa e independentemente 
da prática de qualquer ato ou 
despesa do parlamentar que 
a justifique. “Deste  modo, a 
vantagem se caracteriza como 
verdadeira remuneração, 
cujo pagamento afronta a 
moralidade administrativa”, 
assinala a ação.

Os promotores do Patri-
mônio ressaltam que o paletó 
viola o artigo 18 da Consti-
tuição do Estado, que, por 
expressa remissão ao artigo 
39 da Constituição Federal, 
determina o pagamento da re-
muneração dos parlamentares 
sob a forma de subsídio fixado 
em parcela única. Segundo a 
ação, o suposto caráter indeni-
zatório da vantagem coincide 
e é satisfeito com o pagamento 
do Auxílio Encargos Gerais de 
Gabinete de Deputado, cria-
do pela Resolução 783/1997 
para cobertura de gastos com 
transporte e demais despesas 
inerentes ao exercício das 
funções dos deputados.

Justiça acaba com o 
auxílio-paletó em SP

Ele ressalvou que não 
deve haver prejulgamento e 
que ainda não perdeu a espe-
rança. “Eles estão trabalhando 
na investigação e nós espera-
mos que ela (a CPI) cumpra 
realmente a sua missão e que 
tudo não termine em pizza”, 
disse.

Em entrevista ao final da 
reunião do Conselho Perma-
nente da CNBB, o dirigente 
disse ter a mesma expectativa 
em relação ao julgamento do 
mensalão, marcado para co-
meçar em agosto no Supremo 
Tribunal Federal (STF), para 
que não haja impunidade e o 
dinheiro desviado seja devol-
vido aos cofres públicos.

 “O dinheiro público per-
tence à sociedade e deve ser 
todo investido em projetos 
que venham beneficiar o bem 
comum”, afirmou. “Não basta 
a punição de quem for conde-
nado, é preciso devolver o que 
desviou”.

Em dura nota em defesa 
da ética pública, divulgada 
após o encontro, a CNBB 
cobrou tanto do Congresso 
como do STF medidas eficazes 
para a punição dos corruptos 
envolvidos nos dois casos. 
Diante de tantos escândalos, 
diz a nota, “a sociedade chega 
mesmo a colocar em xeque a 
credibilidade das instituições, 
que têm o dever constitucio-

nal de combater a corrupção e 
estancar a impunidade”.

Segundo o documento, 
“o senso de justiça é incompa-
tível com as afrontas ao bem 
comum que logram escapar às 
penas previstas, contribuindo 
para generalizada sensação de 
que a justiça não é a mesma 
para todos”. 

Dom Damasceno justifi-
cou a insistência da Igreja em 
relação ao tema. “O que dese-
jamos é que cada uma dessas 
instâncias cumpra realmente 
o papel que lhes cabe: no STF, 
o julgamento (do mensalão) 
e na CPI, a investigação (do 
Cachoeira)”.

Durante o encontro, os 
bispos lembraram trecho do 
documento em defesa da éti-
ca, publicado há 20 anos, pou-
co depois do impeachment 
do ex-presidente Fernando 
Collor, hoje membro da CPI 
do Cachoeira. 

“Como não denunciar 
a grande criminalidade dos 
que desviam, em proveito 
pessoal, enormes somas dos 
órgãos públicos, provocando 
escândalo e revolta, muitas 
vezes impotente, da parte 
dos humildes, a quem esta-
vam destinados esses bens?”. 
Atualmente, prossegue o do-
cumento “a situação continua 
sugerindo as mesmas preocu-
pações”.

A CPMI do Cachoeira tem nove depoimentos marcados para acontecer a partir da próxima terça-feira

PSDB e Serra 
são multados 
por propaganda

[ANTECIPADA]

PEC evita fim 
de sessão sem 
aprecia veto

[LDO]

A Câmara analisa a Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 138/12, do deputado 
Leonardo Gadelha (PSC-PB), 
que torna compulsória a apre-
ciação pelo Congresso de veto 
presidencial à lei de diretrizes 
orçamentárias (LDO). O texto 
proíbe o encerramento da ses-
são legislativa caso o veto não 
tenha sido apreciado. Hoje a 
Constituição já não permite 
que o Congresso entre em 
recesso, a cada ano, sem que 
o projeto de LDO tenha sido 
aprovado.

Segundo Leonardo Ga-
delha, a medida reforçará o 
caráter diferenciado da LDO 
em relação a outras leis. “Pro-
põe-se que o encerramento de 
cada sessão legislativa esteja 
condicionado à apreciação 
dos vetos à LDO, porque essa 
lei estabelece a ponte entre o 
PPA (plano plurianual) e o 
Orçamento e a elaboração, a 
discussão e a aprovação da lei 
orçamentária anual”, explica 
o deputado.

Ele lembra, no entan-
to, que tradicionalmente os 
vetos pendentes de análise 
dos parlamentares se acu-
mulam, sem deliberação nem 
inclusão na ordem do dia do 
Plenário.

FOTO: José Cruz/ABr
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> São paulo > Minas gerais Rio grande do Sul

A Polícia de São Leopodo, 
na Região Metropoli-

tana de Porto Alegre-RS, 
resgatou uma mulher de 59 
anos que foi confinada por 
seis meses em um porão 
sem ventilação e higiene 
por familiares. 

CNBB aponta retrocesso da Rio+20 
em relação ao evento anterior, Eco 92

Foi enterrado ontem, em 
São Joaquim de Bicas, 

em Minas Gerais, o corpo 
da estudante Fabíola Santos 
Correia, de 12 anos, que foi 
assassinada e teve o coração 
arrancado por duas amigas 
de infância.

Um acidente matou operá-
rios no canteiro de obras 

da futura Estação Eucaliptos, 
na Linha 5-Lilás do Metrô, 
em São Paulo,  por volta das 
12h30  de ontem. Uma grua 
caiu no terreno em frente ao 
Shopping Ibirapuera.

Brasília – A Conferência das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, 

chega ao fim com um retrocesso quando se 
comparam seus resultados com os avanços 

obtidos na conferência anterior, a Eco 92. 

A análise foi feita pelo 
Conselho Permanen-

te da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil 
(CNBB), após dois dias de 
debates.

Os  b ispos  ca tó l i cos 
questionaram principal-
mente o que classificaram 
de “desvio” dos dirigentes 
mundiais no trato da edu-
cação como instrumento ca-
paz de resultar em relações 
novas e éticas com o meio 
ambiente. 

O secretário-geral da 
CNBB, dom Leonardo Stei-
ner, disse que a economia 
verde defendida pelas au-
toridades  governamentais 
foge do debate central de 
desenvolvimento de uma 
política ambiental que pro-
mova o crescimento susten-
tável.

“A Rio+20 indica uma 
resposta a essas questões 
com a chamada economia 
verde. Se esta, em alguma 
medida, significa a priva-
tização e a mercantilização 
dos bens naturais, como 
a água, os solos, o ar, as 
energias e a biodiversidade, 
então ela é eticamente ina-
ceitável”, diz o documento 
final do conselho.

Dom Leonardo Steiner, 
que coordenou os trabalhos 

sobre o tema durante a reu-
nião dos bispos e arcebis-
pos, destacou que a própria 
medida provisória (MP) do 
Código Florestal, em análi-
se no Congresso, mostra o 
“descuido” dos governantes 
quando o tema em questão 
é o meio ambiente.

Segundo ele, a MP apre-
senta pontos de retrocesso 
na legislação ambiental. Ele 
citou, por exemplo, o trata-
mento dado pelo governo 
à preservação de matas ci-
liares nas margens de rios, 
riachos e córregos. “Isso não 
tem avançado”.

Para o secretário-geral 
da CNBB, a crise financeira 
nos Estados Unidos e países 
europeus pesará na constru-
ção de uma agenda mundial 
de preservação ambiental e 
desenvolvimento com sus-
tentabilidade.

O bispo defendeu a reti-
rada do documento final da 
Rio+20 do ponto que tratava 
do direito reprodutivo da 
mulher. Para ele, além das 
questões ambientais ,  os 
dirigentes introduziram no 
texto assuntos que não guar-
davam relação com o tema 
em debate. O veto ao direito 
reprodutivo foi feito pelos 
representantes do Vaticano 
na reunião de cúpula.

>>> ANÁlISE > Os bispos católicos classificaram de “desvio” dos dirigentes mundiais o trato  com a educação

 ...
Hillary destaca liderança

Rio de Janeiro – A se-
cretária de Estado norte-a-
mericana, Hillary Clinton, 
disse ontem que a liderança 
brasileira permitiu que todos 
os países se reunissem em 
torno de um documento 
final na Conferência das 
Nações Unidas sobre De-
senvolvimento Sustentável, 
a Rio+20. Segundo Clinton, 
a declaração final, que será 
assinada pelos líderes de 193 
países reunidos no Rio de 
Janeiro, “marca um grande 
avanço para o desenvolvi-
mento sustentável”.

“O Brasil prestou um 
grande serviço ao mundo ao 
nos hospedar e receber aqui. 
Este é um momento difícil, 
mas graças à liderança brasi-
leira conseguimos nos reunir 
em torno de um documento 
final, que marca um grande 
avanço para o desenvolvi-
mento sustentável. É um dos 
momentos mais difíceis de 
todos os tempos. Como va-
mos crescer no futuro, não é 
o problema de apenas alguns 
países, é uma questão que 
deve ser abordada por todos 
os países. Graças ao Brasil, 
estamos no centro dos nossos 
esforços compartilhados para 
encontrarmos essas solu-
ções”, disse Clinton, em dis-
curso na plenária da Rio+20.

Segundo ela, o docu-
mento não trata de questões 
de longo prazo, mas de ações 
que precisam ser tomadas 
imediatamente. A chanceler 
americana disse que é pre-
ciso haver um trabalho con-
junto para combater a fome 
crônica. “Essa é uma área em 
que o Brasil apresenta uma 
liderança especial”, disse.

Para ela, apesar de 

haver discordâncias entre 
os países, há consenso em 
alguns princípios básicos. 
“O documento final aqui 
adotado contém princípios 
importantes e propostas es-
senciais. O resultado mais im-
portante dessa conferência 
é um exemplo de uma nova 
forma de pensar, que nos le-
vará a modelos importantes 
para ações futuras. Sairemos 
daqui não apenas pensando 
grande, mas diferente”, disse.

Clinton disse que esse 
é um momento de ser prag-
mático e otimista. “Um futuro 
onde todos os povos vão se 
beneficiar do desenvolvimento 
sustentável, independente-
mente de quem são e onde 
estão, está ao nosso alcance. 
Sabemos o que podemos fazer, 
mas também sabemos que 
o futuro não é uma garantia. 
Os recursos de que todos nós 
dependemos, água limpa, oce-
anos, terras aráveis, ambiente 
estável, estão sob pressão cres-
cente. É por isso que, no século 
21, o único desenvolvimento 
viável é o desenvolvimento 
sustentável.”

Para a secretária de 
Estado norte-americana, é 
preciso estimular diferentes 
formas de financiamento ao 
desenvolvimento sustentá-
vel, e não apenas na Assis-
tência Oficial ao Desenvolvi-
mento (ODA). Segundo ela, a 
ODA diminuiu nos últimos 50 
anos, mas o financiamento 
ao desenvolvimento aumen-
tou graças a investimentos 
do setor privado e políticas 
inteligentes que catalisaram 
crescimento sustentável e 
inclusivo. “Os Estados Unidos 
consideram importante essa 
ideia”, afirmou.

Os bispos afirmaram que a economia verde defendida pelas autoridades foge do debate central de desenvolvimento de uma política ambiental

FOTO: Divulgação 

TUBERCUlOSE

Governo quer exportar a vacina BCG
Rio de Janeiro - O Gover-

no Federal vai investir R$ 52 
milhões para ampliar em seis 
vezes a produção nacional da 
vacina BCG contra a tuber-
culose. O principal objetivo 
é exportar o imunizante em 
escala global, além de conti-
nuar abastecendo a demanda 
interna. Atualmente, o Brasil 
exporta sete tipos de vacina 
para todo o mundo.

“Isso vai permitir que 
o Brasil, além de manter o 
abastecimento da vacina BCG 
do nosso programa nacional 
de imunização, que são 10 
milhões de unidades por ano, 
gere esse excedente [que vai 
ser produzido] de 60 milhões 
de unidades, como parte de 
um esforço que o país está 
fazendo de disputar o merca-
do internacional de vacinas”, 

afirmou o ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha.

O anúncio foi feito hoje 
(22) pelo ministro em even-
to na Clínica da Família da 
Rocinha, zona sul da capital 
fluminense, que homenageou 
o programa carioca de com-
bate à tuberculose. Durante o 
evento, a diretora-geral da Or-
ganização Mundial da Saúde, 
Margareth Chan, conheceu as 
conquistas do modelo brasilei-
ro no tratamento da doença.

A Fundação Ataulfo Paiva, 
laboratório público responsá-
vel pela fabricação da vacina, 
vai receber os investimentos 
para construção de um novo 
parque industrial em Xerém, 
no município de Duque de 
Caxias, Baixada Fluminense. 
Atualmente, o pólo industrial 
localizado no centro do Rio de 

Janeiro produz 10 milhões de 
vacinas por ano.

O local escolhido para a 
homenagem foi estratégico 
porque a Rocinha representa-
va a área com maior registro 
da doença na cidade. Segundo 
o secretário de Saúde do Rio, 
Hans Dohman, atualmente o 
bairro apresenta uma taxa de 
84% de cura dos pacientes. 
Para Dohman, o investimen-
to em atenção primária no 
sistema de saúde é o grande 
responsável por tirar a Rocinha 
da zona de risco.

“Na hora que a gente in-
clui 2 milhões de cariocas no 
sistema de saúde, principal-
mente no nível primário de 
atenção, responsável por tomar 
conta da tuberculose, certa-
mente isso deu à prefeitura a 
possibilidade de identificar os 

casos e tratar, educar e diminuir 
a transmissão”, justificou.

Ele disse que outro im-
portante aliado no tratamento 
precoce da tuberculose é um 
teste que permite em apenas 
duas horas identificar se o 
paciente está infectado. Pelo 
método antigo, o resultado 
demorava sete dias, o que 
atrapalhava o combate à do-
ença. Rio e Manaus foram as 
cidades escolhidas para re-
ceber a nova tecnologia, que 
ainda está em teste.

Nos últimos quatro anos, 
a incidência de tuberculose no 
município caiu de 97,5 para 
73,9 doentes por 100 mil pes-
soas infectadas, uma redução 
de 24%. A cidade, que ocupava 
o último lugar entre as capitais, 
avançou cinco posições no tra-
tamento da tuberculose.

Brasília – Mais de meio 
milhão de candidatos já se 
inscreveram para disputar 
uma das 30.548 vagas em 
instituições públicas de En-
sino Superior disponíveis no 
Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu). O prazo de inscrições 
terminou ontem às 23h59. 
Podem participar estudantes 
que fizeram o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 
de 2011. Os interessados 
devem se inscrever pelo site 
do programa. Até as 12h de 
ontem, havia 585.105 inscri-
tos. No total, o sistema regis-
trou 1.131.767 inscrições, já 
que cada participante pode 
escolher até duas opções 
de cursos, elegendo a sua 
prioridade. As vagas serão 
disputadas a partir da nota 
dos candidatos no Enem.

O Sisu foi criado pelo Mi-
nistério da Educação (MEC) em 
2009 para unificar a oferta de 
vagas em instituições públicas 
de ensino superior por meio do 

[EDUCAÇÃO]

Sisu inscreve mais de meio milhão

Enem.  Desta edição participam 
21 universidades federais, 27 
institutos federais de educação 
profissional e oito instituições 
de ensino estaduais.

Os estados que rece-
beram o maior número de 
inscrições até a manhã de 
hoje são o Rio de Janeiro (227 
mil), Minas Gerais (150 mil) 
e o Ceará (143 mil). As insti-
tuições cariocas têm a maior 
oferta de vagas nesta edição 
do Sisu: 7.495.

A lista dos aprovados 
será divulgada segunda-fei-
ra (25). Os selecionados terão 
entre os dias 29 de junho 
e 9 de julho para efetuar a 
matrículas nas instituições 
onde foram aprovados. Com 
a greve de professores e 
servidores das universida-
des federais, o período, que 
antes era de apenas dois dias 
úteis, foi ampliado para que 
os alunos tenham mais tem-
po e não corram o risco de 
perder a vaga.

Uma segunda chama-
da está prevista para 13 de 
julho. Quem não for selecio-
nado em nenhuma das duas 
chamadas poderá participar 
de uma lista de espera que 
será utilizada pelas institui-
ções para preencher vagas 
remanescentes. O candidato 
interessado em participar da 
lista de espera deverá fazer 
essa opção no próprio site 
do Sisu entre os dias 13 e 19 
de julho.

Família paga 
por necrópsia 
em Alagoas

[gREVE NO IMl]

O segundo dia de greve 
dos dois únicos institutos mé-
dicos legais (IML) em Alagoas 
leva famílias que perderam os 
parentes ao desespero. Fami-
liares de um jovem de 23 anos 
- morto por atropelamento no 
Centro de Maceió - aguardam 
desde  a última quinta-feira 
a liberação do corpo. 

Segundo um parente da 
vítima, que se identificou ape-
nas como Paulo, ele chegou a 
oferecer dinheiro a um legista 
para a realização da necropsia 
- e liberação do corpo -, mas o 
pedido foi negado. 

“Disseram que seria cri-
me e que eu precisaria de 
uma autorização judicial. 
Meu sobrinho está no chão, é 
humilhação demais. Enquan-
to morrer ‘Marias e Joãos’, 
Alagoas continuará nessa 
situação deplorável”, disse. 

[>>>] 

[>>>] 

30.548
VAgAS  são oferecidas 

em instituições públicas 
de Ensino Superior
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Roma (Ansa) - Os líderes de Alemanha, 
França, Itália e Espanha anunciaram ontem 

um pacote de estímulo ao crescimento da 
zona do euro de 120 bilhões de euros a 130 

bilhões de euros, o equivalente a 1% do 
produto Interno Bruto (pIB) europeu.

A Junta Militar egípcia acu-
sou ontem a Irmandade 

Muçulmana, embora sem 
citá-la diretamente, pela 
“divisão vivida pelo Egito”, 
por divulgar os resultados 
das eleições presiden-
ciais antes da Comissão 
Eleitoral.

> Egito > Áustria > Bolívia

A polícia austríaca 
deteve no sul de Viena 

um sobrinho do antigo 
ditador iraquiano Saddam 
Hussein, procurado 
desde 2006 pela Justiça do 
Iraque, informou ontem o 
Ministério do Interior  
da Áustria.  

Um motim de policiais 
de baixa patente, exi-

gindo aumentos salariais 
do presidente Evo Morales, 
se estendeu ontem a cerca 
de 20 unidades e quartéis 
da Bolívia, enquanto os 
revoltosos saqueavam seus 
próprios locais de trabalho.

Países europeus vão ganhar 130 bi de 
euros como estímulo ao crescimento

>>> pAcOTE > Os chefes de Governo também deram sinal verde para a adoção da taxa Tobin

Em uma reunião ocorrida   
em Roma, os quatro chefes 

de Governo também deram 
sinal verde para a adoção 
da taxa Tobin, um imposto 
sobre transações financeiras, 
apesar da expressa oposição 
do Reino Unido, que não faz 
parte do euro.

O presidente francês, 
François Hollande, antecipou 
que, sobre essa questão, pros-
seguirá uma cooperação mais 
estreita entre aqueles a favor, 
que são maioria.

Já a questão da emissão 
de eurobônus, à qual a Ale-
manha é refratária, não foi 
tratada em detalhe, mas o 
mandatário francês insistiu 
que eles devem permanecer 
em “uma perspectiva”, e não 
de 10 anos.

Anfitrião do encontro, 
ocorrido em Roma, o premier 
Mario Monti argumentou que 
as medidas anunciadas têm 
o objetivo de “estabilizar os 
mercados” e emitir o sinal 
de que “o euro é um projeto 
irreversível”, mas advertiu 
que, no próximo Conselho 
Europeu, em Bruxelas, que 
ocorrerá no final do mês, “a 
Europa estaria em jogo”.

“A UE fez até agora pro-
gressos significativos, mas 
ainda insuficientes”, comen-
tou o primeiro-ministro da 
Itália, em coletiva de impren-
sa concedida do lado dos 
demais líderes europeus.

Enquanto a necessidade 
de relançar o crescimento foi 
consenso entre todos, a chan-
celer alemã, Angela Merkel, 
destacou que não se deve 
esquecer que “crescimento e 
solidez das finanças são os 
dois lados da mesma moeda”.

O primeiro-ministro da 
Espanha, Mariano Rajoy, 
tocou, por sua vez, a possibi-
lidade de uso do Fundo Eu-
ropeu de Estabilização Finan-
ceira “para comprar dívida no 
mercado secundário, mas de 
acordo com as medidas esta-
belecidas e aprovadas a seu 
tempo” e “em circunstâncias 
excepcionais”, ponderou.

A reunião dos quatro lí-
deres das principais potências 
da zona do euro ocorre uma 
semana antes do Conselho 
Europeu, que pretende de-
bater “uma agenda da União 
Europeia para o crescimento”, 
além de pontos sobre a políti-
ca externa do bloco.

presidente do Equador ataca 
os EUA, Ongs e a imprensa

Em guerra com meios de 
comunicação privados, que 
acusa de tentarem intimidar 
seu governo, o presidente 
do Equador, Rafael Correa, 
tem outros dois alvos favo-
ritos: os EUA e as ONGs, 
que acusa de receberem di-
nheiro americano para fazer 
política. 

“Isso é inaceitável e te-
remos que tomar medidas 
a respeito. Se querem fazer 
política, criem partidos, que 
não podem ser financiados 
do exterior”, disse à Folha 
na noite de da última quar-
ta-feira, depois de participar 
da abertura da conferência 
Rio+20. Para ele, grupos sem 
mandato popular não podem 
substituir um governo legiti-
mamente eleito. 

Às voltas com protestos 
indígenas contra a explora-
ção de petróleo e minérios, 
Correa diz que uma minoria 
quer voltar “a um estado 
primitivo da humanidade” 
e afirma que o documento 

final da cúpula sobre desen-
volvimento sustentável é 
“mero formalismo”. 

“O problema de fundo não 
é técnico, é político, de relações 
de poder. Se os que contami-
nassem fossem países pobres 
até nos teriam invadido, em 
nome da justiça, dos direitos 
humanos, da liberdade, todas 
essas coisas que gostam de citar 
e jamais praticar.” 

Correa afirma que relação 
com o Brasil vai bem e cita a 
compra de aviões Super Tuca-
no da Embraer e a adoção do 
padrão de TV digital brasileiro-
japonês. Mas cobra uma visita 
da presidente Dilma Rousseff 
a seu país. 

Abordado sobre o pedido 
de asilo política ao fundador 
do WikiLeaks, Julian Assange, 
ele  não não quis se aprofundar 
sobre o assunto e disse apenas 
que “estamos analisando o 
pedido de asilo e não quero me 
pronunciar oficialmente sobre 
o caso até tomar uma decisão 
definitiva”.

Etiópia condena
servidor da ONU
por terrorismo

[BUScA pElA pAZ]

[gUERRA DEclARADA]

Um tribunal da Etiópia 
condenou ontem a sete anos 
e oito meses de prisão um 
funcionário local da ONU sob 
acusação de terrorismo por liga-
ção com a insurgente Frente de 
Libertação Nacional de Ogaden 
(FLNO), que atua no sudeste do 
país. /p>

O condenado, o etíope 
Abdirahman Sheikh Hassan, 
trabalhava como oficial de se-
gurança da ONU na região de 
Ogaden e foi detido em julho 
de 2011, pouco após ajudar na 
negociação que conduziu à li-
bertação de dois empregados do 
Programa Mundial de Alimen-
tos (PMA) das Nações Unidas 
que haviam sido sequestrados. 

No dia 18, Hassan foi de-
clarado culpado, após ser acusa-
do sob a polêmica Lei Antiterro-
rista etíope, muito criticada por 
várias ONGs que consideram a 
lei um instrumento do governo 
para reduzir a liberdade de 
expressão. 

A Etiópia, que tem boas 
relações com o Ocidente, man-
tém, há mais de um ano, outro 
empregado da ONU preso, 
apesar de este não ter sido for-
malmente acusado de nenhum 
delito. A sentença de Hassan 
gerou várias críticas à ONU 
por não exercer nenhum tipo 
de autoridade frente às ações do 
governo da etíope. A Frente de 
Libertação Nacional de Ogaden 
(FLNO) é um grupo etíope de 
etnia somali que luta pela se-
cessão dessa região desde 1984.

Rússia - O governo de 
Damasco está disposto a 
retirar suas tropas das cida-
des sírias simultaneamente 
com as da oposição armada, 
declarou nesta sexta-feira o 
ministro das Relações Exte-
riores russo, Sergei Lavrov.

“O governo sírio está 
disposto a isso. É o que me 
disse o ministro (das Rela-
ções Exteriores sírio)”, afir-
mou o chefe da diplomacia 
russa em declarações ao ca-

nal de televisão “Rossia 24”, 
depois de se reunir em São 
Petersburgo com o ministro 
sírio, Walid Muallem.

O chanceler sírio foi até 
a antiga capital imperial rus-
sa, onde acontece o Fórum 
Econômico Internacional 
de São Petersburgo, para 
reuniões com as autoridades 
do país. Lavrov afirmou que 
a conferência internacional 
de paz sobre a Síria, a ser 
realizada em Moscou, “deve 

incluir como tema central a 
retirada simultânea, sob a 
supervisão de observadores 
internacionais, das tropas 
governamentais e da opo-
sição armada das cidades e 
localidades”.

O ministro russo, que 
se reuniu durante mais de 
duas horas com Muallem, 
explicou que agora falta a 
disposição da outra parte do 
conflito para avançarem com 
a retirada das tropas.

“Pedimos (às autorida-
des sírias) que transformem 
em fatos as declarações so-
bre sua disposição a cumprir 
o plano de Kofi Annan (en-
viado especial da ONU para 
a Síria). Já fizeram bastante, 
mas podem e devem fazer 
muito mais”, disse.

O chanceler russo ainda 
afirmou que seu país, com 
seus parceiros ocidentais, 
além dos países do Golfo 
Pérsico e Turquia, “tenta 

obrigar a oposição armada a 
revogar suas declarações de 
que não vão continuar cum-
prindo o plano de Annan”.

Na mesma linha, rei-
terou que o futuro do pre-
sidente sírio, Bashar al As-
sad, deve ser decidido em 
eleições livres, e qualificou 
como pouco construtivas as 
propostas que vinculam a 
resolução do conflito na Sí-
ria com a renúncia do Chefe 
de Estado. 

Rússia diz que a Síria está disposta a retirar tropas

pElOTÃO DE FUZIlAMEnTO

Indonésia anuncia a condenação de 
brasileiro à morte por tráfico de drogas

O governo da Indonésia 
autorizou a execução do bra-
sileiro Marco Archer Cardoso 
Moreira, 50 anos, condenado 
à morte por tráfico internacio-
nal de drogas em 2004. Segun-
do declaração do procurador 
Andi Konggasa ao jornal The 
Jakarta Post, na última quarta-
feira, o brasileiro e outros dois 
estrangeiros deverão enfren-
tar o pelotão de fuzilamento 
nos próximos dias. 

“Nós preparamos para 
a execução, em coordenação 
com os ministérios relevantes, 
as embaixadas e as famílias”, 
disse o procurador. Moreira 
foi detido por contrabando de 
cocaína em 2004. Além dele, 
dois paquistaneses devem 
ser executados pelo tráfico 
de heroína. 

Segundo Andi, os acu-
sados tiveram direito total 
à defesa. “Eles assumiram 
todos os tipos de esforços 
legais para reduzir a senten-
ça, a partir de admissão dos 
recursos e pedidos de revisão 
de caso com o Supremo Tri-
bunal Federal para pedir um 
perdão presidencial, mas não 
adiantou”, disse. 

O procurador disse que 
os presos tinham apresentado 
os seus últimos desejos antes 
da execução. Os dois paquis-
taneses pediram uma chance 
para rever seus familiares, 
enquanto o brasileiro pediu 
uma garrafa do uísque Chivas 
Regal. 

“Nós apresentamos os 
seus pedidos finais ao Gabinete 
do Procurador-Geral e ainda 
estamos aguardando a resposta, 
bem como a confirmação de 
onde será a execução, que de-
verá ocorrer no mês que vem”, 
completou Andi Konggasa. 

Marco é um dos 25 estran-
geiros no corredor da morte. 
Entre os que esperam a ordem 
de execução está outro brasilei-
ro, o paranaense Rodrigo Gou-
larte, 39 anos, que foi preso 
em 2004 com 6 kg de cocaína 
dentro de pranchas de surf. 

Goularte foi condenado à mor-
te em 2005 e a única chance 
que ele tem de não ser levado 
ao fuzilamento é conseguindo 
o perdão presidencial. 

A pRISÃO - Marco Archer 
Cardoso Moreira foi preso na 
Indonésia, em agosto de 2003, 
depois que autoridades locais 
encontraram 13,7 kg de cocaína 
escondidos na armação de um 
paraglider em sua bagagem. O 
brasileiro chegou ao país em um 
voo da companhia holandesa 
KLM e, quando autoridades pe-

diram para ver seu passaporte, 
ele fugiu. 

O fato intrigou os fun-
cionários da alfândega, que 
abriram as sete malas dele 
e acabaram descobrindo 19 
pequenos pacotes contendo 
um pó branco escondidos no 
paraglider - o pó foi poste-
riormente identificado como 
cocaína. O brasileiro, descrito 
por autoridades de segurança 
indonésias como um “courier” 
de um grupo internacional de 
tráfico de drogas, foi capturado 
após 16 dias foragido.

Pelo menos 13 pessoas 
morreram e mais de 100 fica-
ram feridas, ontem, quando 
duas bombas explodiram 
em um mercado em Bagdá, 
disseram a polícia iraquiana 
e fontes de hospitais, no mais 
recente ataque contra muçul-
manos xiitas. 

Uma onda de ataques 
neste mês, principalmente 
contra peregrinos e santuários 
xiitas, já matou mais de 130 
pessoas e alimentou temores 
de que o Iraque poderia mer-
gulhar de novo em um derra-
mamento de sangue sectário, 
do mesmo tipo teve pico em 
2006 e 2007. 

As tensões estão em alta 

[ATEnTADOS]

Explosões matam 11 no Iraque
desde que as tropas norte-a-
mericanas deixaram o país em 
dezembro, com xiitas, sunitas 
e facções políticas disputando 
o poder. 

A primeira explosão atin-
giu Husseiniya, um mercado 
em uma área principalmente 
xiita, nos arredores da capital 
iraquiana, onde as pessoas es-
tavam comprando mantimen-
tos e outros bens, disseram as 
fontes. 

A segunda explosão 
aconteceu logo em seguida, 
quando as forças de seguran-
ça e as pessoas estavam reu-
nidas no local para cuidar das 
vítimas do primeiro ataque. 

“Frutas e legumes foram 

jogados por toda parte. Algu-
mas crianças ficaram feridas “, 
disse Mudhaffar Khalaf, um 
policial no local. “Nós come-
çamos a retirar os feridos.” 

Também nesta sexta-fei-
ra, homens armados utili-
zando armas silenciosas em 
um carro em alta velocidade 
dispararam contra um posto 
policial no bairro de Bayaa, no 
sudoeste de Bagdá, matando 
três policiais, segundo a polí-
cia local e fontes hospitalares. 

Três civis também fi-
caram feridos quando uma 
bomba explodiu perto de um 
posto de controle militar em 
Mosul, de acordo com uma 
fonte da polícia local. 

O brasileiro Marco Archer cardoso Moreira, 50 anos, aguarda o seu fuzilamento para os próximos dias

FOTOS: Divulgação
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> Ninguém quer
Durante a semana, os membros do PMN que serão candidatos a ve-
reador vão se reunir para decidir se aceitam a proposta de se coligar 
com o PRB para a disputa proporcional. Ou seja, por essa informação 
o PRB também não vai compor com o PMDB na disputa pela CMCG.

> “Flerte antigo” 
Sobre a união do PP e PT, em Campina Grande, o ministro das Cidades 
Aguinaldo Ribeiro (PP), disse que o apoio do Partido dos Trabalhado-
res à pré-candidatura da deputada estadual Daniella Ribeiro (PP), na 
disputa pela Prefeitura Municipal de Campina Grande no pleito de 
outubro, as conversas vêm desde o ano passado.

> Operação junina
A PRF já iniciou a fiscalização durante o São João. O reforço segue até 
a meia-noite do dia 1º de julho. As ações da PRF estarão voltadas para 
a intensificação da fiscalização da Lei Seca e do excesso de velocidade. 
Para isso, serão utilizados bafômetros e radares móveis ao longo das 
rodovias federais do Estado.

> “Churrasco de gato” 
Os espetinhos são uns dos petiscos mais consumidos em Campina 
Grande durante o São João. Poucos conseguem resistir à tentação da 
carne assada na brasa e o aroma atrativo. Outro apelo dos petiscos 
está no preço, em média, de R$ 2 a R$ 3, dependendo da carne. 

> Segurança 
Com atenção especial para Campina Grande, a PM disponibilizou todo 
o seu efetivo para a segurança nos 223 municípios. No Parque do Povo, 
homens do patrulhamento ordinário e ainda do Batalhão de Trânsito, 
vistoriam quem entra, em 10 pontos de bloqueio.

> PM atenta 
Dentro do Parque do 
Povo, 15 grandes patru-
lhas, com 10 homens, 
além de dois patrulhões 
do Bope. Dentro e em 
torno do Parque do Povo, 
14 postos de observação - 
POP reforçam a segurança 
das tropas. No em torno 
da festa a Rotam, Ciclopa-
trulha, Cavalaria e Canil, 
completam a segurança. 

> Engarrafamento 
A população pede que seja 
melhorado o trânsito no 
centro da cidade de Campi-
na Grande, principalmente 
com os agentes de trânsito 
orientando os turistas que 
vêm para a cidade neste 
período junino. Os ônibus 
circulam em todas as faixas 
das principais avenidas, 
tornando o trânsito um 
caos e confuso para quem 
não conhece.

#campinaemNotas

>> Foi Dito
> Definido 
O PC do B de Campina Grande homologou, em convenção realizada 
na noite da última quinta-feira, o nome do professor e advogado Félix 
Araújo Neto como candidato a vice-prefeito na chapa que deverá ser 
encabeçada pelo deputado estadual Guilherme Almeida, do PSC. 

> Expectativa 
Guilherme Almeida será homologado candidato a prefeito durante 
a convenção do seu partido, amanhã. Além da aliança na chapa ma-
joritária, PC do B e PSC também vão compor na chapa proporcional, 
que poderá eleger dois vereadores – eles sonham com três ou quatro.

> Empolgado
O agora candidato a vice Félix Araújo Neto se mostrou animado. 
“Queremos apresentar uma alternativa viável à cidade de Campina 
Grande. Estaremos nessa marcha, buscando convencer as pesso-
as, mostrar nosso programa de governo e esperamos ganhar as 
eleições”.

> Decisão
A direção estadual do PMN garantiu aos filiados que, como havia sido 
prometido, o partido não vai se coligar com o PMDB para as disputas 
proporcionais. Ainda assim, a convenção da legenda, que deveria ter 
acontecido neste sábado, foi adiada para o próximo dia 29.

Últimas
A UNIÃO 
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>>> tRiButO > Toneladas de alho, leite e conhaque estavam com documento irregular; multa chega a R$ 85 mil

Receita Estadual apreende 2 cargas 
de mercadorias irregulares na BR-101

É possível morrer de tanto rir? Antes que você responda «não, 
não é», é melhor a gente te contar a história de Alex Mitchell.  
Em 24 de março de 1975, ele pegou uma folga de seu empre-
go como assentador de tijolos e ficou só no chinelinho, em 
sua casa, esperando para ver seu programa de TV favorito, a 
série de humor Goodies, exibida pela BBC.  O que aconteceu 
depois fez com que ele fosse notícia em toda a Inglaterra e 
não apenas em sua cidade, Norfolk. De acordo com sua mu-
lher, Nessie, Mitchell estava estrebuchando de tanto rir em 
sua poltrona quando, do nada, apagou feito uma lâmpada.  

auditores fiscais da secretaria de Estado da 
Receita apreenderam, ontem, duas cargas de 
mercadoria com irregularidade na documen-

tação fiscal, durante uma blitz realizada no 
Posto da Polícia Rodoviária Federal de mata 

Redonda, na BR-101.

“O tocador já tá tocando... Já 
tão botando as cabôca pra quebrá.. 
Eu tou sentindo aqui uma dor... 
Mas entrar não vou, que ela tá lá..”. 
(matuto de Opinião, luiz Gonzaga).

 
“A Campina Grande e ao seu 

povo, e, principalmente a Deus por 
esta oportunidade de disputar o 
cargo de prefeito. Temos a nossa 
pré-candidatura consolidada, com 
a fé inabalável”. (Deputado Romero 
Rodrigues, pré-candidato do PsDB).

 “Imagina se as pesquisas ti-
vessem sido mais generosas comi-
go. Acho que já tinham me enviado 
para a Lua”. (artur Bolinha, do PtB, 
acusando o PmDB de manobra 
para impedir sua candidatura).

Uma carga de 14 tonela-
das de alho no valor de 

R$ 84 mil e outra com cinco 
toneladas de leite em pó e 
dezenas de caixas de conha-
que, no valor avaliado em R$ 
80 mil, foram apreendidas 
pelo coletor de Alhandra, José 
Ronaldo Rocha de Carvalho, 
e os auditores do Comando 
Fiscal, Aurivan Cunha Lima 
e Walter Fialho.

As cargas foram encami-
nhadas na manhã de ontem 
para o depósito do Centro 
Operacional da Receita Es-
tadual, no Distrito Industrial 
de João Pessoa, para avaliação 
e contabilidade das merca-
dorias.  O leite em pó e o 
conhaque estavam sem nota 
fiscal, enquanto a carga de 
alho, com origem do Rio de 
Janeiro, tinha como destino o 

município pernambucano de 
Itambé, mas a blitz flagrou o 
desvio da carga em direção a 
João Pessoa.  

Para liberar a carga, os 
motoristas terão de pagar 
a alíquota de ICMS de 17% 
sobre a mercadoria sonegada 
e multa de 200% devido a in-
fração, o que representa quase 
R$ 85 mil entre imposto e a 
multa nas duas cargas.

O gerente Regional do 
1º Núcleo da Secretaria da 
Receita, Manoel Pereira da 
Silva Neto, elogiou o trabalho 
da Coletoria de Alhandra e do 
Comando Fiscal de Mata Re-
donda. “Essas apreensões são 
mais uma prova que o Fisco 
Estadual está em alerta para 
cargas irregulares que trafegam 
nas rodovias sejam federais ou 
estaduais”, destacou.

[aGREssÃO]

Delegada ouve mãe de 
criança estuprada em CG

Civil investiga roubo em agência 
da Caixa situada no prédio da Fiep

stJD abre processo disciplinar contra 
treze e Brasil do Rio Grande do sul

Como já era esperado, 
a Procuradoria do Superior 
Tribunal de Justiça Desportiva 
(STJD) abriu processo discipli-
nar contra Brasil de Pelotas/
RS e Treze/PB, denunciando 
os dois clubes por conta do 
imbróglio criado nas Séries 
“C” e “D” do Campeonato 
Brasileiro, depois de irem à 
Justiça Comum brigar por va-
gas na Terceira Divisão nacio-
nal. Além de multas pesadas, 
os clubes gaúcho e paraibano 
ainda podem ter suas ativida-
des suspensas por, no mínimo, 
um ano.

Se sentindo no direito de 
ficar com a vaga do Rio Branco/
AC na Série C, o Treze procurou 
a Justiça da Paraíba pleiteando 
que a CBF fosse obrigada a 
incluir o clube na competição. 
A ação tinha como po lo pas-
sivo a Federação Paraibana de 
Futebol, mesmo sendo a CBF 
a organizadora da competição 
e com foro no Rio de Janeiro. 
E na Justiça estadual, o Treze 
conseguiu uma liminar que 
ainda sustenta e influencia 
na suspensão da competição, 
que ainda não viu a bola rolar, 
mesmo depois de quase um 

mês da sua data prevista para 
início. Assim como o Treze, 
o Brasil de Pelotas também 
decidiu procurar a Justiça 
Comum, no caso, a Justiça do 
Rio Grande do Sul, também 
colocando como polo passivo 
a Federação Gaúcha de Fute-
bol. O pleito é pela vaga do 
Santo André, clube que, na 
verdade, ficou com a sua vaga 
depois que o Brasil/RS perdeu 
pontos por escalação irregular. 
Mas depois de conseguir uma 
liminar, o clube a viu ser cas-
sada, e já avisou que disputará 
a Série D.

Com base nessas infor-
mações, a Procuradoria do 
STJD denunciou ambos os 
clubes com base no artigo 
191 III (deixar de cumprir, 
ou dificultar o cumprimento: 
de regulamento, geral ou 
especial, de competição) do 
Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva (CBJD), em que a 
pena é de multa que varia de 
R$ 100 a R$ 100 mil.

A denúncia ainda informa 
que, com base no parágrafo 
segundo do artigo 191, “se 
a infração for cometida por 
pessoa jurídica, além da pena 

a ser-lhe aplicada, as pessoas 
naturais responsáveis pela 
infração ficarão sujeitas a sus-
pensão automática enquanto 
perdurar o descumprimento”. 
Nesse caso, os presidentes 
de Treze e Brasil de Pelotas 
podem ser punidos também.

Os dois clubes e seus 
responsáveis ainda foram 
enquadrados no artigo 191 
II (deixar de cumprir, ou di-
ficultar o cumprimento: de 
deliberação, resolução, deter-
minação, exigência, requisição 
ou qualquer ato normativo ou 
administrativo do CNE ou de 
entidade de administração do 
desporto a que estiver filiado 
ou vinculado) do CBJD, com a 
mesma pena do artigo ante-
rior, já citado.

Após o julgamento, a 
Procuradoria ainda pede que 
sejam extraídas cópias dos 
autos e encaminhadas ao 
Conselho Nacional de Justiça, 
“análise do expediente de 
falta de lealdade processual 
do denunciado, dentre outros 
aspectos, que culminam com 
decisões liminares expedidas 
por comarcas judiciais nos 
mais diversos Estados.

séries c e D

Uma perícia realizada 
pelo Núcleo de Polícia Cien-
tífica em Campina Grande foi 
realizada na manhã de ontem 
nas dependências da Caixa 
Econômica Federal, sediada 
no prédio da Federação das In-
dústrias do Estado da Paraíba 
(Fiep), na Avenida Canal onde 
ocorreu invasão à sala onde 
funciona a agência da CEF.

De acordo com o respon-
sável pela perícia, os ladrões 
entraram pelas janelas que 
estavam abertas e levaram dois 
revólveres calibre 38, munições 
e um colete balístico.

O caso será investigado 
pelo delegado Henry Fábio, da 
Delegacia de Crimes contra o 
Patrimônio (Roubos e Furtos) 
de Campina Grande. Não 
será necessária a presença da 
Polícia Federal porque não 
houve roubo de numerários, 
informou um policial que es-
teve no local.

O delegado Henry in-
formou que vai requisitar as 
filmagens do sistema eletrônico 
de segurança na tentativa de 
identificar os invasores. Ainda 
pela manhã o delegado ouviu o 
segurança Clemilson Freire de 

Araújo que estava de plantão.
Clemilson revelou para a 

polícia que percebeu as jane-
las abertas por volta de 2h30 
da madrugada de ontem, em 
seguida a falta das armas, 
munições e do colete a prova 
de bala. Ele acredita que os la-
drões devem ter entrado cerca 
de uma hora antes.

Guarnições da Polícia Mi-
litar estiveram no local e após 
se inteirar do fato realizou di-
ligências em vários pontos de 
Campina Grande, no entanto, 
não conseguiu localizar os 
suspeitos.

Detentos expõem no 
Salão do Artesanato 
em Campina Grande

O artesanato produzido por 
internos do sistema pri-

sional paraibano será exposto 
no 16° Salão de Artesanato 
da Paraíba, que acontece em 
Campina Grande, a partir 
deste sábado. A mostra reúne 
peças de artesanato com 
palitos de picolé, papel, gesso 
e argila, bonecas de pano, bo-
necos de sabão e renascença.

O secretário de Estado 
da Administração Peniten-
ciária, coronel Washington 
França, vai abrir a mostra do 
artesanato dos detentos às 
16h. Farão parte da exposição 
trabalhos feitos pelos internos 
do Centro de Reeducação Fe-
minino Maria Júlia Maranhão, 
Penitenciária Padrão de Santa 
Rita, Instituto de Reeducação 
Social de Catolé do Rocha, 
Presídio Feminino de Patos, 
Penitenciária Padrão Romero 
Nóbrega – Patos e Cadeia 
Pública de Queimadas. A 16ª 
edição do Salão de Artesanato 
da Paraíba está sendo realiza-
da até o dia 30 de junho com 
o tema “Tecendo Tradições”. 

Polícia paraguaia 
reprime protesto
pró presidente Lugo

Policiais paraguaios usaram 
balas de borracha, jatos 

d’água e gás lacrimogêneo 
contra manifestantes favorá-
veis ao presidente destituído 
do Paraguai Fernando Lugo.

Os manifestantes haviam 
montado barricadas em frente 
ao Congresso e arremessaram 
objetos, enfurecidos com a 
velocidade do julgamento 
político com a aprovação do 
impeachment contra Lugo.

Espera-se que o Congres-
so convoque o atual vice-pre-
sidente, o liberal Federico 
Franco, para prestar juramen-
to como novo chefe de Esta-
do.  O presidente do Paraguai, 
denunciou na última quinta-
feira, que enfrenta um “golpe 
de Estado expresso”, onde o 
Congresso acordou iniciar um 
“julgamento político” que, 
segundo o líder, “não tem 
nenhum argumento válido”.

30 seg.

cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

A delegada Mercília Dan-
tas, de Repressão aos crimes 
contra a Criança e o Adoles-
cente, ouviu na manhã de 
ontem a mãe da criança de 
11 anos vítima de estupro 
e agressão na madrugada 
de anteontem em Campina 
Grande. 

O teor do interrogatório 
da mãe da criança não foi re-
velado pela delegada apenas 
que a menina teria saído de 
casa sem o seu consentimento. 
É pretensão da delegada ouvir 
o pai da menina.

Enquanto isso, a dele-
gada da Infância e da Juven-
tude, Alba Tânia, solicita a 
qualquer pessoa que possua 
alguma informação sobre o 
autor ou autores do estupro e 
agressão contra uma criança 
de 11 pode denunciar pelo 
disque-denúncia através do 
número 197. A ligação é gra-
tuita e anônima. O apelo é 

da delegada Alba Tânia, de 
Crimes contra a Criança e 
Adolescente.

Tânia está apurando a 
denúncia de estupro e agres-
são contra a criança ocorridos 
na madrugada de anteontem 
nas proximidades do Parque 
do Povo, onde estão ocorren-
do as festividades juninas em 
Campina Grande.

A delegada não descar-
tou a hipótese de indiciar a 
mãe da criança por negligên-
cia, pois a menina já foi vítima 
de tentativa de estupro. Não 
é admissível uma criança so-
zinha na rua de madrugada. 
Durante o dia já é perigoso, 
salientou Alba Tânia.

Para garantir a segurança 
no Parque do Povo, impedir a 
entrada de crianças desacom-
panhadas e se for necessário 
apreendê-las. A delegada, 
inclusive, disse que vai cobrar 
mais rigor da organização da 
festa para que as crianças não 
fiquem desacompanhadas no 
local.

[PERÍcia]



Passageiros procuram passagens principalmente para a Campina Grande, Bananeiras, Solânea, Patos e Sousa

Pág. 12 Aeroporto Castro Pinto registra terceiro 
maior aumento de passageiros do NE+CotidianoPág. 10 Fumaça das fogueiras e fogos geram 

aumento de doenças respiratórias

Cotidianocotidiano.aunião@gmail.com

 EDITORA: Glaudenice Nunes   I    E-mail:  glaununes1@hotmail.com 

REDAÇÃO: (83) 3218-6509

193

João Pessoa  > Paraíba  > SáBADO, 23 de junho de 2012

> TElEFONES ÚTEiS

A UNIÃO 

Bombeiros

190

Polícia

3218-4410

Casa da Cidadania
Tambiá

192

SamU

3214-3042

Procon 
municipal

0800 285 9020

Defesa Civil

100

Denuncie a Exploração 
Sexual de Crianças e 

Adolescentes

9

FO
TO

:D
iv

ul
ga

çã
o

Terminal deverá registrar 60 mil 
passageiros de hoje até segunda-feira

>>> FESTaS jUNiNaS > 130 ônibus extras foram colocados para atender aumento na demanda

[FOTO&lEGENDa]
Os visitantes que chegaram ontem em 
Cajazeiras, para passar os festejos de São 
João, foram recebidos com muito forró no 
Terminal Rodoviário Clóvis Rolim.

N atal e Recife são as capi-
tais mais procuradas pelo 

paraibano. Campina Grande, 
Patos, Sousa, Cajazeiras, 
Guarabira, Solânea, Bananei-
ras e Monteiro são os locais 
no Estado onde o pessoense 
promete viajar com maior 
intensidade.

 De acordo com Luiz Car-
los, uma estatística de embar-
que e desembarque para os 
três dias de festejo junino foi 
previamente elaborada pela 
direção do Terminal Rodovi-
ário em comum acordo com 
o Departamento Estadual de 
Rodagem (DER). Conforme 
ele, o fluxo de pessoas neste 
período naquele local será 
10% superior ao mesmo pe-

FOTOS: Evandro Pereira

aproximadamente 60 mil pessoas deverão 
passar pelos portões de embarque e desem-

barque do Terminal Rodoviário de Passageiros 
de joão Pessoa, de hoje até a segunda-feira, 

de acordo com o administrador luiz Carlos Go-
mes. Serão disponibilizados 130 ônibus extras 

para atender a demanda.

ríodo do ano passado.
 O fluxo de passageiro 

será maior hoje, superan-
do a rotina diária normal 
que é em torno de 9 mil 
pessoas. No cômputo geral 
serão 34 mil pessoas que 
vão embarcar para capitais 
nordestinas e municípios 
paraibanos. Outros 26 mil 
passageiros desembarcarão 
no Terminal Rodoviário e 
seguirão destino para outras 
localidades. “A movimenta-
ção será extensa”, disse Luiz 
Carlos, acrescentando que 
“o Terminal de Passageiros 
está preparado para suportar 
toda a demanda”.

 A administração do 
terminal faz alerta aos pas-

>  marcos lima
marcosauniao@gmail.com

sageiros no sentido de evi-
tar transtornos na hora de 
embarcar “É necessário que 
todos cheguem de forma 
antecipada para não ocorrer 
imprevistos de última hora”, 
disse ele, acrescentando que 
“além dos 130 ônibus extras 
à disposição dos passagei-
ros, estarão sendo disponi-
bilizados também veículos 
como reserva técnica”.

 Outra atenção que o 
passageiro terá antes de 
embarcar, de acordo com a 
administração do Terminal 
Rodoviário de João Pessoa é 
no que diz respeito à viagem 
de pessoas de menor idade. 
“É necessário que o mesmo 
tenha documentação e que 
seus pais também apresen-
tem os documentos pessoais. 
O Juizado da Infância e da 
Juventude estará sempre 
atento para qualquer even-
tualidade”, afirmou. 

Longas filas se forma-
ram durante todo o dia de 
ontem, nos guichês do Ter-
minal Rodoviário de João 
Pessoa, quando os passa-
geiros procuravam comprar 
passagens para viagem. “A 
previsão é de que até a se-
gunda-feira, a demanda seja 
bastante grande”, finalizou o 
administrador do terminal.

 ...
Fiscalização nas rodovias será intensificada

Quem pretende ir para 
as festas de São João guian-
do o próprio carro terá que 
tomar diversas medidas para 
não se envolver em aciden-
tes. O maior fluxo de carros, 
principalmente para as cida-
des com os maiores festejos, 
a probabilidade de chuva no 
Brejo, Serra da Borborema e 
Litoral Norte, podem dificul-
tar a viagem. Polícia Rodo-
viária Federal (PRF), Detran 
e BPTran estarão realizando 
fiscalização,  todas com foco 
na Lei Seca e para isso usarão 
67 etilômetros e pelo menos 
três mil bafômetros.

De acordo com a PRF os 
carros estão sendo parados 
ao longo das rodovias fede-
rais e, apesar do maior foco 
ser a lei seca, estão sendo 
verificados documentação, 
cinto de segurança e extin-
tores de incêndio. O órgão 
vai usar 45 etilômetros. “São 
todas medidas de seguran-
ça, para evitar acidentes”, 
comentou o inspetor Walter 
Motta.

Os esforços da PRF es-
tarão concentrados na re-
gião de Campina Grande e 
no Sertão do Estado, onde 
acontecem as maiores festas 
e por isso há maior fluxo de 
veículos.

DETraN-PB - O Departa-
mento de Trânsito da Paraíba 
(Detran-PB) também inten-
sificou as ações para o São 
João. Nas principais cidades do 
Estado, acontece panfletagem 
educativa, além de blitze. A 
maior ação será em Campina 
Grande. O Detran usará 12 eti-
lômetros e três mil bafômetros 
descartáveis.

BPTRAN - O Batalhão de 
Policiamento de Trânsito aumen-
tou em 30% o seu efetivo e fará 
barreiras na entrada e saída das 
cidades com festejos juninos.

“Nosso foco será a lei 
seca e para isso usaremos 10 
etilômetros. Esse é um numero 
suficiente para a nossa opera-
ção”, comentou o comandante 
do BPTrans, o tenente Coronel 
Paulo Sérgio.

CUiDaDO Na ESTra-
DA - De acordo com a AESA, 
a previsão é de ocorrência 
de chuvas espaças no Brejo 
e na Serra da Borborema, há 
também a possibilidade de 
chuvas ocasionais no Litoral 
Norte. “Em caso de chuva, a 
atenção tem que ser maior 
e a velocidade tem que ser 
diminuída”, comentou Walter 
Motta da PRF.

raDarES E lOmBaDaS 
- Nas rodovias federais que 
cortam a Paraíba existem 24 
lombadas e radares eletrôni-
cos, que começaram a multar 
ontem. É importante atenção 
nos pontos onde existem 
essas barreiras para evitar 
acidentes.Em caso de emer-
gência: PRF 191, Polícia 190, 
Bombeiros 193 e SAMU 192.

>  lidiane Gonçalves 
lidianevgn@gmail.com 

Polícias usarão 67 etilômetros e três mil bafômetros nas estradas
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Trocadilhos Categoria: trocadilhos (final)
- Quem trabalha em 

floricultura tem que ser do 
ramo.

- Jardineiro só compra 
apartamento na planta. 

- Machado de Assis 
não era um sujeito anti-
pático. Ele só não gostava 
que o amolassem.

- Tiradentes morreu 
com um nó na garganta.

- A forca é o mais desa-
gradável dos instrumentos 
de corda.

- O peixeiro se assus-
tou com o freguês que 

#MartinhoMoreiraFranco
martinhomoreira.franco@bol.com.br

MARTINHO MOREIRA FRANCO é jornalista 

10 A UNIÃO 

Fumaça traz doenças respiratórias
>>> alerta > O grande número de fogueiras e fogos de artifício geram aumento de casos nessa época

queria robalo. 
- Jogadores de vôlei 

promovem nova onda de 
saques.

- Cozinhava as mágoas 
na panela depressão. 

- Quando você está 
deprimido, pede consolo a 
alguém ou vai ao psicólogo 
e se abre para ele? 

- O dono do papagaio 
levou a ave ao reumatolo-
gista porque o louro estava 
com bico-de-papagaio.

- O trabalho do relojoei-
ro é feito em cima da hora. 

- Foi comprar uns 
óculos, mas desistiu, pois 
custavam os olhos da cara.  

- Não alimente os 
tubarões. Você dá a mão e 
eles querem o braço. 

- A manicure só con-
segue trabalhar se alguém 
der a mão para ela. 

- O gato morreu em 
miados do ano passado.

- Preserve os gatos 
pingados. Eles são só meia 
dúzia.

- No inverno de Portu-
gal faz frio pra burro. 

- Era uma fiscal da 
prefeitura de fechar o co-
mércio.

- Diretor de cinema al-
coólatra é preso por dirigir 
filme embriagado. 

- Partida de futebol en-
tre cavalos termina sempre 
empatada.

- Da próxima vez, 
tragam um cavalo que a 
Marisa Monte. 

- Pizzarias preveem de-
missão em massa este ano. 

- Operários de fábrica 
de chupetas precisam fazer 
bico pra sobreviver

- Um bom músico sem-
pre tira boas notas.

- O maior exemplo de 
solidão é ter manteiga e 
não ter pão.

- A beleza é profunda, 
a feiura se vê logo.

- Ladrão rouba autora-
ma e não deixa pista. 

- Quem tem rinite 
alérgica não deve lutar 

capoeira.
- Barco é multado por 

transportar laranjas no rio 
Solimões. 

- Funcionária de açou-
gue é demitida por deixar a 
maminha de fora. 

- Alpinista nos An-
des, a gente encontra aos 
montes.

- Alegria de poste é es-
tar no mato sem cachorro.

- Adorava as rosas, mas 
preferia as trepadeiras. 

- Encontrei meu instru-
tor de autoescola no forró. 
Ele me disse que estava 
ensinando o Frank Aguiar. 

- Queimadura de ferro 
é uma coisa que deixa mui-
ta gente passada. 

- Quando um anão 
consegue se comunicar 
com espíritos, ele deixa 
de ser anão e passa a ser 
médium. 

- O sujeito era igual a 
carrinho do Paraguai: brin-
cava duas vezes e já estava 
soltando a rodinha. 

- Quem engole bom-
bom com o papel fica com 
o estômago embrulhado.

- Facilite o troco ou 
levará bala.

O ditado que diz que onde há fumaça há 
fogo, pode ser lido de outra forma para 

quem tem asma ou alergias: Onde há 
fumaça há doença respiratória. É que o 
grande número de fogueiras e fogos de 

artifício durante os festejos juninos faz com 
que a procura pelo atendimento devido a 

doenças respiratórias aumente.

FOTOS: Divulgação

saIdeIra

- O sujeito perguntou ao outro: 
- Como você está?
O outro respondeu: 
- Não como você, mas vou indo...
(Fonte: web)

A fumaça das fogueiras e dos fogos, comum nesse período de festejos juninos, provoca o aumenta no número de casos de doenças respiratórias 

saIba maIs
Doenças respiratórias são aquelas que atingem órgãos do sistema 
respiratório (pulmões, boca, faringe, fossas nasais, laringe, brôn-
quios, traquéia, diafragma, bronquiolos e alvéolos pulmonares).

As enfermidades do sistema respiratório mais frequentes são: 
bronquite, rinite, sinusite, asma, gripe, resfriado, faringite, enfisema 
pulmonar, câncer de pulmão, tuberculose e pneumonia. 

As causas destas doenças podem ser diversas. Fumo, alergias 
(provocada por substâncias químicas ou ácaros), fatores genéticos, 
infecção por vírus e respiração em ambientes poluídos estão entre 
as principais causas destas doenças.

Nas grandes cidades, estas doenças estão cada vez mais comuns, 
principalmente em função da poluição do ar. O monóxido de carbo-
no e o dióxido de carbono são gases poluentes originados da queima 
de combustíveis fósseis (gasolina e diesel) e são muito  prejudiciais 
ao aparelho respiratório do ser humano. A inalação destes gases 
pode provocar o surgimento de algumas destas doenças.

Casos de crises de asma, 
rinites e bronquites se 

tornam mais comuns, princi-
palmente porque esta é a época 
mais fria do ano no Estado. 
Quem sofre muito com este 
problema é a funcionária pú-
blica Raquel Trindade Ferreira, 
que já se prepara para dormir 
em um hotel na véspera de 
São João, já que sua filha de 
um ano e meio tem bronquite 
e foi internada duas vezes em 
três dias por causa da fumaça. 
“Descobrimos que ela adquiriu 
bronquite alérgica por causa 
da fumaça. Perto de onde mo-
ramos as pessoas têm muito 
costume de acender fogueiras 
para os santos. Na véspera de 
Santo Antônio não tivemos 
problemas, pois falamos com 
os vizinhos e eles não monta-
ram as fogueiras, mas no São 
João, como a tradição é maior, 
além dos vizinhos da minha 
rua, tem o pessoal das ruas pró-
ximas, não poderemos evitar, 
por isso dormiremos em um 
hotel”, disse.

Raquel disse ainda que o 
período mais crítico é quando a 
fogueira está com a chama aca-
bando, pois a fumaça é maior. 
“Minha filha força muito o dia-
fragma para respirar, fica bem 
cansada, não dorme durante a 
noite e quando junta o frio com 
a fumaça a situação fica mais 
crítica”, comentou.

De acordo com a médica 
alergologista Roseanne Dore 

>  Lidiane Gonçalves
lidianevgn@gmail.com

Soares, a fumaça acarreta, 
sim, problemas à saúde, prin-
cipalmente de pessoas que já 
têm problemas respiratórios. 
“A fumaça entra no pulmão e 
nos alérgicos é  pior, pois eles 
têm o pulmão mais sensível. 
A fumaça é sim um fator de-
sencadeante de crimes”, disse. 
A médica citou algumas das 
doenças que podem ter crises 
desencadeadas pela fumaça: 
Asma, Alergias, Rinite, Sinusi-
te, Rinoconjuntivite 

Mas o que fazer para evi-
tar a crise no São João?  Rose-
anne Dore disse que o ideal 
seria a pessoa se isolar neste 
período de grande incidência 
de fogueiras, mas pondera que 
o isolamento não é  fácil, por 
isso  recomenda que as pessoas 
evitem locais com fogueiras 
ou mesmo onde haja pessoas 
soltando fogos. A médica reco-
mendou que quem já tem um 
histórico de asma, alergia ou 
outras doenças respiratórias 
sempre saia de casa prevenido, 
portando os medicamentos 
como antialérgicos e as bom-
binhas para asma. No caso de 
entrar em crise, mesmo com 
os cuidados, deve-se procurar 
um médico em um atendi-
mento de urgência, para que 
seja receitada uma medicação 
de resgate. Dependendo do 
caso, o médico poderá receitar 
nebulização, medicação intra-
venosa, medicação muscular e 
medicação Oral.

 ...

Crianças e idosos são os mais atingidos
Crianças e idosos, se-

gundo a médica, estão mais 
propensos às doenças respi-
ratórias, já que a imunidade 
é menor e a sensibilidade 
maior. “A interação da fu-
maça com o clima úmido, 
adicionada da proliferação 
de ácaros pode trazer inúme-
ros prejuízos. Dos fogos, por 
exemplo, o chuveirinho, co-
mumente usado por crianças 
pode ser um dos piores, pois 
produzem muita fumaça, em 
uma distância muito próxi-
ma”, disse Roseanne Dore.

A fisioterapeuta An-
dréia Almeida disse que a 
asma e as alergias que tem 
desde pequena são aguçadas 
pela fumaça produzida pelos 
fogos e pela fogueira, tão 
comuns no período junino. 
“No caso da fogueira, é pior 
quando ela está acendendo 
e quando ela está apagando, 
porque a fumaça é maior. 
No caso dos fogos, o pior é o 
chuveirinho, que solta muita 
fumaça. Quando sei que a 
rua vai ter muita fogueira e 
muita gente soltando fogos, 
eu me tranco em casa”, co-
mentou.

Ela disse ainda que a 
mudança de temperatura 
também contribui com as 
crises, pois deixa a imuni-
dade mais baixa. Falta de ar, 

tosse seca e chiado no pulmão 
são as características das crises 
alérgicas de Andréia quando ela 
é exposta à fumaça. “Quando 
os sintomas aparecem, eu faço 
nebulização com broncodilata-

dores e espero passar. Esse ano 
os vizinhos não fizeram fogueiras 
na rua que moro na véspera de 
Santo Antônio, espero que no 
São João também seja assim”, 
comentou.

Fogos de artifício, que soltam muita fumaça, como o chuveirinho, acarretam problemas para as crianças

sIntomas - Falta de 
ar, tosse (seca ou com se-
creção), sensação de aperto 
no peito e chiado na hora 
de respirar são os principais 
efeitos da fumaça.



11A UNIÃO 
CotidianoJoão Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 23 de junho de 2012

PBVest inscreve a partir de segunda-feira
>>> pré-vestibular > Este ano estão sendo oferecidas 6 mil vagas distribuídas em 28 municípios

No ano passado, cerca de 
1.300 alunos participan-

tes do PBVest foram aprova-
dos em processos seletivos 
de universidades paraibanas 
e de estados vizinhos. Se-
gundo edital publicado no 
Diário Oficial do Estado de 
ontem, as inscrições poderão 
ser realizadas até o 6 de julho 
pelo site www.pbvest.pb.gov.
br, onde os candidatos de-
vem preencher o formulário 
e informar o número de RG 
e CPF, além de optar pelo 
município no qual pretende 
fazer o curso. Os candidatos 
com necessidades especiais 
deverão informar essa condi-
ção no ato da inscrição. 

O edital determina ainda 
que as vagas serão preenchi-
das por ordem de inscrição. 
No caso de haver mais ins-
critos que o número de vagas 
ofertadas, será feita uma lista 
de espera cujos integrantes 
poderão ser convocados se o 
aluno matriculado não pre-
encher as condições exigidas.

O PBVest será ofereci-
do nos municípios de João 
Pessoa, Campina Grande, 
Santa Rita, Guarabira, Araru-
na, Cuité, Itabaiana, Alagoa 
Nova, Picuí, Nova Floresta, 
Serra Branca, Monteiro, Patos, 
Água Branca, Juru, Princesa 
Isabel, Pombal, Itaporanga, 
Catolé do Rocha,  Sousa, 
Cajazeiras e Cruz do Espírito 
Santo, Mamanguape, Pedras 
de Fogo, Sumé, Alagoa Gran-
de, Taperoá e Piancó.

De acordo com o edital, 

Começam na próxima segunda-feira as inscrições 
para o projeto pré-vestibular social do Governo 

do estado da paraíba (pbvest), que este ano está 
oferecendo 6 mil vagas em 28 municípios para 

alunos que estão cursando a 3ª série do ensino 
Médio ou tenham concluído o ensino Médio em 

escola pública do estado da paraíba.

as aulas serão ministradas nos 
sábados, em horário integral, 
no período de 21 de julho 
a 27 de outubro. As aulas 
serão online, com a presença 
de monitores nas salas para 
sanar as eventuais dúvidas 
dos alunos sobre os conteúdos 
apresentados.

Conforme o edital, a 
matrícula dos candidatos 
selecionados será realizada 
nos dias 9 e 10 de julho, das 
8h às 11h e das 14h às 17h, 
na unidade educacional na 
qual ele irá cursar o PBVest. 
Os retardatários farão suas 
matrículas no dia 11 de julho 
no mesmo local e horário. No 
dia 12, será feita a chamada 
dos candidatos integrantes 
da lista de espera, por e-mail, 
para preenchimento das va-
gas remanescentes, e no dia 13 
estes alunos farão a matrícula 
nos locais escolhidos para 
assistir as aulas.

Nos processos seletivos 
de 2012, os candidatos que 
fizeram o PBVest ficaram 
entre os 30 melhores colo-
cados na Universidade Es-
tadual da Paraíba (UEPB) e 
foram aprovados em todas 
as áreas da Universidade 
Federal de Campina Gran-
de (UFCG), no Instituto 
Federal de Educação Ci-
ência e Tecnologia (IFPB) 
e na Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB). Alguns 
destacaram nos cursos mais 
concorridos, como Medici-
na, Odontologia, Engenha-
ria Civil e Direito. 

proGraMa “Carbono neutro”

pF, exército e pMJp iniciam o plantio de 
mil mudas de árvore em João pessoa

A Polícia Federal na Pa-
raíba, o Exército Brasileiro e a 
Prefeitura de João Pessoa, ini-
ciaram ontem o plantio de mil 
mudas de árvore, dentro do 
Programa “Carbono Neutro”, 
instituído pela PF em todo o 
país e “João Pessoa Verde para 
o Mundo”, da administração 
municipal. O objetivo é a mi-
nimização das ações dos gases 
que provocam o efeito estufa, 
além da recomposição da 
biodiversidade no sentido de 
recuperar áreas degradadas.

As mil mudas de espécies 
da vegetação nativa serão plan-
tadas até o próximo dia 29 no 

Parque Cuiá, na estrada que dá 
acesso ao conjunto Valentina 
Figueiredo; Nascente do Rio 
Cuiá, no bairro do Grotão, e 
no Parque Cabo Branco, ao 
lado da Estação Ciência, em 
João Pessoa. Além  da recom-
posição da biodiversidade, o 
plantio das mudas ajudará na 
neutralização de carbono nas 
árvores, sequestrando parte do 
carbono da atmosfera por meio 
da fotossíntese, fixando-o em 
sua biomassa.

“Esta parceria com o Exér-
cito e a Prefeitura de João Pes-
soa visa atender o Programa da 
Polícia Federal no Brasil que é o 
de minimizar a ação do gás car-
bono e de outros poluentes na 
atmosfera. A PF utiliza viaturas e 
outros equipamentos, emitindo 

e gás carbono na atmosfera e, 
através de calculo feito pelo Ins-
tituto de Criminalística, temos 
procurado manter o mínimo de 
plantio de mudas anualmente. 
Na Paraíba, teríamos que plan-
tar 743 mudas, mas estamos 
plantando mil mudas de árvores 
nativas, dando assim uma con-
tribuição para o ecossistema e o 
meio ambiente”, disse o superin-
tente regional do Departamento 
da PF, no Estado, Marcelo Diniz 
Cordeiro.

De acordo com José Serpa, 
chefe da Delegacia de Meio 
Ambiente da Polícia Federal 
na Paraíba, além do Programa 
“Carbono Neutro”, a instituição 
tem adotado outros projetos 
para se evitar a degradação 
ecológica. “Cada Estado faz o 

plantio das mudas de árvore 
de acordo com a estação de 
chuva. No caso da Paraíba, 
está ocorrendo neste período”, 
afirmou ele.

O Parque Arruda Câmera 
(Bica), no bairro do Róger, na 
Capital, foi o local escolhido na 
manhã de ontem para o início 
da plantação das mil mudas. Em 
explanação feita pela secretária 
adjunta de Meio Ambiente de 
João Pessoa, Wellintânia Freitas 
dos Anjos, a Capital paraibana 
possui atualmente 33% de 
área verde. Conforme disse, 
as árvores produzem oxigênio 
para a respiração, reduzem a 
poluição do ar, embelezam as 
cidades, amenizam a incidência 
solar e produzem frutos para a 
alimentação.

[enFrentaMento à hoMoFobia]

Campanha será lançada em julho na PB
Promover a cidadania 

LGBT (Lésbicas, Gays, Bisse-
xuais, Travestis, Transexuais 
e Transgêneros). Este é o prin-
cipal objetivo da segunda edi-
ção da campanha de enfrenta-
mento à homofobia, que será 
lançada em julho, na Paraíba, 
pelo Governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Mulher 
e da Diversidade Humana 
(SEMDH). De janeiro a maio 
deste ano, foram registrados 
11 casos de morte – quatro 
lésbicas, quatro travestis e 
três gays –, o que representa 
um aumento de 22,22% em 
relação ao mesmo período do 
ano passado, quando ocorre-
ram nove mortes.

 O gerente de enfren-
tamento à homofobia da 
SEMDH, Victor Pilato, in-
formou que a campanha faz 
parte de uma série de ações 
que estão realizadas desde o 
ano passado. Para isso, estão 
sendo produzidos cartazes, 

panfletos, folders e banners, 
que serão distribuídos nos 
órgãos públicos e na rede de 
proteção do Estado. Ainda 
está prevista a promoção de 
um seminário para 200 pes-
soas, cujo local e data ainda 
estão sendo definidos.

 Victor Pilato adiantou 
que ainda este ano o Governo 
do Estado deverá criar o Con-
selho Estadual dos Direitos 
de LGBT e o Plano Estadual 
de Políticas Públicas LGBT. A 
Paraíba também participará 
do Mix Brasil, com eventos 
em João Pessoa, Campina 
Grande e Cajazeiras.

 Segundo ele, o grande 
desafio dessa segunda edição 
da campanha é a interiori-
zação das ações. Por isso, a 
temática LGBT já foi discu-
tida em reuniões regionais 
realizadas em Sapé, Catolé 
do Rocha e Itabaiana. Os 
encontros contaram também 
com a participação dos órgãos 

da rede de proteção, a exem-
plo do Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social (Creas), Ministério 
Público e instituições não 
governamentais.

 Outra ação destacada 
por Victor Pilato foi um curso 
promovido para 128 policiais 
militares sobre como abordar o 
público LGBT nas ruas. “Nos-
so objetivo é levar a temática 
LGBT para dentro do espaço 
da polícia, já que seus inte-
grantes trabalham nas ruas, 
onde também se encontram 
os LGBTs”, observou. Também 
foi realizado um curso de for-
mação em direitos humanos 
LGBT para 118 educadores da 
rede estadual de educação no 
município de Alagoa Grande.

 O presidente do Movi-
mento Espírito Lilás (Mel), 
Luciano Bezerra, avaliou 
como positiva e necessária 
a campanha que será reali-
zada pelo Governo do Esta-

do, tendo em vista os casos 
crescentes de homofobia. 
“Nós apoiamos toda ação 
em defesa dessa parcela da 
sociedade que também paga 
impostos e tem direito a ter 
tratamento igualitário. Certa-
mente estaremos juntos nesta 
campanha”, afirmou.

 Ele chamou a atenção 
para o número de mortes 
ocorridas este ano, destacan-
do que anteriormente a maio-
ria dos casos atingia os gays, 
mas agora o maior número 
foi de mulheres (quatro) e de 
travestis ou transexuais (qua-
tro). No ano passado, foram 
registrados 21 casos de morte 

Denúncias de homofo-
bia podem ser feitas pelo da 
Gerência de Direitos Sexuais 
e LGBT , (83) 3243 7837, do 
Espaço LGBT (83) 3221 2118, 
além do Disque 100, serviço 
do Governo Federal que rece-
be denúncias de violação dos 
direitos da população.

Confira as vagas, as escolas e os municípios 
onde será realizado o pbvest:

MuniCÍpio  esCola   vagas 

01 - JoÃo pessoa  José lins Do reGo  250 

02 - JoÃo pessoa  CpDaC   250 

03 - JoÃo pessoa  lYCeu   250 

04 - JoÃo pessoa  lYCeu (C.F.o.)  50 

05 - JoÃo pessoa  lYons taMbaÚ  200 

06 - CaMpina GranDe  hortenCio ribeiro  250 

07 - santa rita  enéas Carvalho  200 

08 - Guarabira   antenor navarro  200 

09 - araruna   benJaMiM MaranhÃo  200 

10 - Cuité   orlanDo venÂnCio  200 

11 - itabaiana   Dr. antonio b. santiaGo  200 

12 - alaGoa nova  proF. CarDoso   200 

13 - piCuÍ   proF. lorDÃo   200 

14 - nova Floresta  José r. De oliveira  150 

15 - serra branCa  CÔneGo JoÃo M. pereira  150 

16 - Monteiro   santa FiloMena   200 

17 - patos   Dr. DionÍsio Da Costa  200 

18 - ÁGua branCa  eeeFM José noMinaDo  150 

19 - JurÚ   aMériCaFlorentino  150 

20 - prinCesa isabel  nª senhora b. Conselho  150 

21 - poMbal   arruDa CÂMara   200 

22 - itaporanGa   aDalGisa teÓDulo  200 

23 - Catolé Do roCha  esCola a. Do CaJueiro  200 

24 - sousa   Centro De ensino  250 

25 - CaJaZeiras   Monsenhor Constantino  250 

26 - CruZ Do e. santo  FernanDo M ilaneZ  200 

27 - MaManGuape  senaDor rui Carneiro  100 

28 - peDras De FoGo  GetÚlio Cesar roDriGues  150  

29 - suMé   proF. José G. De QueiroZ  150 

30 - alaGoa GranDe  esCola e. DeMonstraÇÃo  150 

31 - taperoÁ   FéliX Dalton   200 

32 - pianCÓ   esCola n. santo antonio  150 

                      total                                 6000 

as mil mudas de espécies da vegetação nativa serão plantadas até o próximo dia 29 no Cuiá e no parque Cabo branco

Foto: evandro pereira

>  Cleane Costa
cleanec@gmail.com

>  Marcos lima
marcosauniao@gmail.com



Economia
A UNIÃO 

economia.auniao@pb.gov.br

EDITOR: Marcos Pereira  
> E-mail:  mapereirasouza@yahoo.com.br

> REDAÇÃO: 83.3218-6509

João Pessoa  >  Paraíba  > sábaDO, 23 de junho de 2012

as empresas brasileiras que 
investem no exterior rece-

beram US$ 3,474 bi em lucros 
e dividendos, de janeiro a maio 
deste ano. Esse ingresso é 
maior do que o registrado em 
igual período de 2011.

>  gIRO ECONÔMICO
> Lucros

as contas externas 
devem fechar este ano 

com resultado negativo me-
nor do que o previsto pelo 
Banco Central. A estimativa 
para o déficit passou de US$ 
68 bi para US$ 56 bi.

> Contas externas

O preço dos ingressos 
para jogos subiu 

mais que a inflação em 
junho deste ano, segun-
do a prévia do IPCA-15 
(Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo).

> Preço

INDICADORES
[DÓLAR] [ÍNDICES ECONÔMICOS]VaRIaçãO

0,46%R$ 2,063
Comercial

COMPRa: R$ 2,0638  VENDa: R$ 2,0643

[EURO] VaRIaçãO

0,26%R$ 2,591 
COMPRa: R$ 2,5913>     VENDa: R$ 2,5949

[OURO] VaRIaçãO

-0,1929%R$ 103 INfLaçãO
IPCA 0,36% 
IGP-M 0,45% 

[BOLSAS]
brasil  |     
EUA |  Nasdaq               0,96% 
Espanha  |  Madri  1,52% 
França  |  CAC 40  0,75%
Japão  |  Nikkei  0,29%

[ANOTE]
  0,77% saLáRIO MÍNIMO:  R$ 622,00

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

INDICaDOREs
TR  0,010% 
CDI 8,330% 
sELIC 8,5% 

bovespa
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>>> aEROPORTO > Movimento cresceu 8,97% entre janeiro e maio deste ano, em relação ao mesmo período de 2011

Castro Pinto registra o 3º maior 
aumento de passageiros do NE

Entre janeiro e maio de 2012, o aeroporto 
Internacional presidente Castro Pinto, na 

grande João Pessoa, registrou um movimento 
de passageiros 8,97% maior do que o mesmo 

período do ano passado. foram 500.711 
passageiros embarcando e desembarcando. 

No relatório divulgado 
ontem pela Infraero, o 

aeroporto de Aracaju (SE) re-
gistrou maior crescimento no 
período (26,34%). O aeroporto 
de São Luís vem em segundo 
(13,97%). O equipamento de 
Fortaleza apresentou o quarto 
maior crescimento (4,95%), en-
quanto que Teresina aparece em 
quinto, com alta de 1,19%. Os de 
Recife e Maceió aparecem em 
sexto, com um crescimento de 
0,65%. Os destaques negativos 
nos cinco primeiros meses do 
ano ficaram com os aeroportos 
de Salvador, que apresentou 
queda de movimento de pas-
sageiros, de 6,7%, e Natal, com 
um índice negativo de 3,69%, 
no período. 

 
NOVOs DEsTINOs - Na 

avaliação da presidente da 
Empresa Paraibana de Turismo 
(PBTur), Ruth Avelino, o cres-
cimento da movimentação de 
passageiros nos aeroportos de 
João Pessoa, Aracaju e São Luis  
reforça a tendência de que os 
turistas estão procurando novos 
destinos no Nordeste. “Há rotei-
ros que já estão meio saturados e 
a Paraíba se destaca com muitas 
opções”, avalia Ruth.

Ela enfatiza também que 
as ações de divulgação que 
vêm sendo desenvolvidas pelo 

sines estão oferecendo 353 novas 
vagas de empregos em várias áreas

O Sistema Nacional de Empregos (Sine 
Estadual) e o (Sine de João Pessoa) estão com 
353 novas oportunidades de empregos dispo-
nibilizadas em várias áreas de trabalho. O órgão 
Estadual está com 203 vagas abertas sendo as 
maiores ofertas na área do comércio, onde 
estão sendo oferecidas vagas para operador 
de lojas (68), operador de caixa (52) e empa-
cotador (33).

Enquanto que o órgão municipal está 
ofertando um total de 150 vagas sendo o se-

tor de serviço o grande destaque da semana. 
São vagas para corretor (30), para babá (30), 
empregada doméstica (30) e para cuidador de 
idoso (30). Nas três funções é necessário ter 
Ensino Fundamental completo e seis meses de 
experiência.

Os interessados nas vagas do Sine Esta-
dual podem consultar a listra completa ou 
obter maiores informações na sede do órgão, 
localizada na Rua Almeida Barreto, nº 520, no 
Centro em  João Pessoa. Já os interessados 
nas vagas do Sine Municipal, devem compa-
recer na Rua Cardoso Vieira, 85, bairro do 
Varadouro. 

EsTaDUaL E MUNICIPaL

fOTO: arquivo

Produção industrial no país 
volta a crescer, indica CNI

Brasília - A produção 
industrial brasileira voltou 
a registrar crescimento, em 
maio, ao atingir 51,6 pontos 
ante os 45,3 pontos registrados 
em abril, informou ontem a 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). Em nota, a 
entidade avalia que, mesmo 
com o resultado, o cenário 
econômico na indústria na-
cional “continua ruim e com 
tendência de queda”.

Segundo a Sondagem In-
dustrial, o nível de utilização 
da capacidade instalada (UCI) 
ficou em 73%, índice conside-
rado abaixo do usual para os 
meses de maio. Em abril, o 
UCI chegou a 71% e em maio 
do ano passado, a 74%.

A CNI utiliza uma escala 

de 0 a 100 e valores acima de 
50 pontos indicam aumento 
da atividade, do emprego, 
acúmulo de estoques indeseja-
dos e utilização da capacidade 
instalada acima do usual.

O indicador que mede o 
estoque efetivo/planejado ficou 
em 53,1 pontos. Na avaliação 
da CNI, isso mostra que há 
mais produtos estocados nas 
fábricas do que gostariam os 
empresários. Em abril, o indi-
cador estava em 53 pontos e em 
maio de 2011, em 50,9 pontos.

Por meio de nota, o ge-
rente executivo da Unidade de 
Pesquisa e Competitividade 
da CNI, Renato da Fonseca, 
informou que mesmo com 
um pequeno crescimento 
na atividade, concentrado 

na indústria extrativa e nas 
grandes empresas, a utiliza-
ção da capacidade instalada 
está baixa e os estoques estão 
aumentando. A nota também 
informa que os ajustes das 
empresas vão continuar nos 
próximos meses e destaca que 
a redução do ritmo de produ-
ção não está sendo suficiente 
para compensar a queda no 
ritmo de vendas.

O setor extrativo regis-
trou 54,4 pontos e compen-
sou o resultado da indústria 
de transformação, que ficou 
em 50,4 pontos. Pelos núme-
ros apurados pela CNI, dos 
28 setores da indústria de 
transformação, 15 registraram 
queda na produção de abril 
para maio.

[EM MaIO]

Gastos de brasileiros 
em viagens são recorde

Brasília – Apesar da alta 
recente do dólar, os gastos 
de brasileiros em viagens ao 
exterior bateram recorde em 
maio. No mês passado, essas 
despesas totalizaram US$ 1,829 
bilhão, o maior resultado para 
o período registrado pelo Ban-
co Central (BC).

Segundo o chefe do De-
partamento Econômico do BC, 
Túlio Maciel, a alta do dólar 
ainda não afetou o resultado de 
maio, porque os consumidores 
compram pacotes de viagem 
antecipadamente. “Boa parte 
dessas despesas já estava con-
tratada”, disse. 

No entanto, a expectativa 
do BC é redução dessas des-
pesas. “A gente tem observado 
ainda um fluxo significativo, 
mas a perspectiva para viagens 
internacionais ao longo do 
ano é que haja arrefecimento, 
principalmente comparado a 
igual período do ano passado”, 
destacou.

Nos cinco meses do ano, 
os gastos de brasileiros em via-
gens internacionais chegaram 

a US$ 9,019 bilhões, resultado 
maior do que os US$ 8,376 
bilhões registrados de janeiro 
a maio de 2011. As receitas de 
estrangeiros em viagem no 
Brasil chegaram a US$ 3,009 
bilhões, nos cinco primeiros 
meses deste ano, ante US$ 
2,801 bilhões de igual período 
do ano passado. Apenas em 
maio, essas receitas ficaram 
em US$ 532 milhões, ante US$ 
527 milhões de igual período 
do ano passado.

Ontem, o BC reduziu a 
projeção para o saldo negativo 
da conta de viagens internacio-
nais, formada por receitas de 
estrangeiros no Brasil e despe-
sas de brasileiros no exterior. 
A estimativa para esse déficit 
passou de US$ 15,5 bilhões 
para US$ 13 bilhões.

De janeiro a maio, o saldo 
negativo dessa conta ficou em 
US$ 6,01 bilhões, contra US$ 
5,574 bilhões de igual período 
de 2011. Apenas em maio, o dé-
ficit ficou em US$ 1,298 bilhão, 
ante US$ 1,14 bilhão registrado 
em igual mês do ano passado.

[PaRa O ExTERIOR]

> Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Prejuízo da 
RF chega a 
R$ 588 mi 

Brasília - A Receita 
Federal contabiliza prejuí-
zos de R$ 588 milhões com 
títulos da dívida pública 
fraudados. O assunto foi 
discutido, em Brasília, no 
seminário Prevenção à 
Fraude Tributária com 
Títulos Públicos Antigos. 
Participaram do encontro 
representantes do Judiciá-
rio, dos governos federal, 
municipais e estaduais.

Segundo o coordena-
dor de Cobrança da Receita 
Federal, Bruno Sérgio Silva 
de Andrade, o objetivo é 
disseminar informações e 
orientações sobre a “práti-
ca indevida de se suspen-
der e de extinguir débitos 
tributários com base em 
ações judiciais que visam 
ao reconhecimento de su-
postos créditos em títulos 
da dívida pública”.

“O seminário é extre-
mamente importante para 
combater uma prática que 
tem se disseminado, que 
é a utilização de títulos da 
dívida pública do início 
do século XX por algumas 
empresas que não querem 
pagar impostos devido a su-
postos créditos”, completou.

Segundo ele, embo-
ra alguns títulos sejam 
autênticos, muitos não 
são resgatáveis, porque o 
prazo venceu. Os papéis 
que perderam a validade 
apresentam um valor de 
face que os representantes 
das empresas procuram 
corrigir indevidamente a 
preços atuais e, com isso, 
fazer as compensações de 
tributos.

De janeiro a maio, 500.711 pessoas embarcaram e desembarcaram no Aeroporto Castro Pinto, na Grande João Pessoa, aumentando o fluxo de turistas

[>>>] 

[>>>] 

No relatório
Da INfRaERO o 

aeroporto de aracaju  
registrou o maior  

crescimento

Governo do Estado, por meio da 
PBTur, já apresentam resultados 
positivos. “Temos investido nos 
principais mercados emissores 
de turistas, como São Paulo, 
Rio de Janeiro, Belo Horizonte 
e Brasília, dentro das maiores 
operadoras de turismo do Bra-
sil, que passaram a vender mais 
a Paraíba”, analisa a presidente.

Por outro lado, afirma 
Ruth Avelino, é necessário 
entender que movimento de 
passageiros não representa a 
presença maior de turistas nas 
cidades, pois nem todo pas-
sageiro é turista. No entanto, 
segundo a executiva, dados 
registrados pela diretoria de 
Economia e Fomento da PBTur 
apontam um aumento de 7,34% 
no fluxo de turistas em hotéis, 
na Capital paraibana, nos cinco 
primeiros meses do ano, e de 
7,31% em todo o Estado no 
mesmo período.



Estádios dependem de liberação

Esportes

Agora, o problema se repe-
te no Campeonato Parai-

bano da 2ª Divisão, programa-
do para começar no próximo 
dia 1 de julho.

Segundo o Assessor Ju-
rídico da FPF, Jader Ribeiro, 
apenas o estádio Amigão, em 
Campina Grande, e a Graça 
em João Pessoa, entregaram 
os quatro laudos exigidos, 
ou seja: o da Polícia Militar, 
Corpo de Bombeiros, Vigi-
lância Sanitária e Engenharia. 
Mas no caso da Graça, um 
outro problema apareceu. A 
administração do estádio vai 
promover uma reforma do 
gramado e o local deverá estar 
interditado no período de 1 a 
28 de julho.

Quanto ao estádio Tei-
xeirão em Santa Rita, a FPF 
já recebeu os laudos da Vigi-
lância Sanitária e Engenharia, 
faltando apenas os da PM e 
do CB. Segundo o secretário 
de Infraestrutura da prefei-
tura, Werison Duarte, até a 
próxima terça-feira o estádio 
vai estar apto e liberado para 
sediar os jogos do Santa Cruz 
de Santa Rita.

O estádio de Picuí está 
passando por reformas na es-
trutura, para finalmente poder 
ser liberado. Já em Itaporan-
ga, o Zezão, segundo Jader 
Ribeiro, ainda não entregou 
nenhum laudo. Mas o presi-
dente do Cruzeiro, Nosman 
Barreiro, garantiu que o está-

dio está perfeito para sediar os 
jogos e que já havia entregue 
todos os laudos à presidente 
da FPF, Rosilene Gomes. “Es-
tamos com tudo pronto para 
a estreia e isto ficou claro no 
amistoso que fizemos esta 
semana contra o Campinense. 
Já entregamos tudo que foi 
exigido”, afirmou.

Segundo o assessor téc-
nico da FPF, José Araújo, 
apesar dos problemas, a 
competição vai mesmo co-
meçar no dia 1 de julho e os 
jogos programados para os 
estádios que possam não ser 
aprovados, serão transferi-
dos para os estádios mais 
próximos e com condições. 
Ele citou como exemplo os 
jogos do Miramar, que po-
dem ser transferidos para o 
Teixeirão, e os do Picuí para o 
Amigão, caso seja necessário.

Sob a possibilidade de 
jogar em Santa Rita, o pre-
sidente do Miramar, Carlos 
Lira, disse que isto não será 
problema, mas acredita que 
poderá sediar seus jogos na 
Graça. “Nós estamos entrando 
em um acordo com a adminis-
tração do estádio para abrir 
uma exceção, já que na pri-
meira rodada jogamos fora, os 
jogos só serão nos domingos 
e faríamos lá apenas o jogo 
contra a Desportiva Guarabi-
ra. Na outra fase, o estádio já 
estará liberado e as reformas 
concluídas”, afirmou.  

No início deste ano, o Campeonato 
Paraibano de Futebol da 1ª Divisão en-

frentou muitos problemas por causa das con-
dições dos nossos principais estádios. Só após 

muitas reuniões com participação, inclusive, 
do Ministério Público, os problemas foram 

parcialmente resolvidos e a competição pode 
prosseguir normalmente. 

>>> SEguNDa DiviSão > Jogos nas cidades de Itaporanga e Picuí correm o risco de serem transferidos

FoTo: Divulgação
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O Corinthians pode ser campeão da 
Libertadores atuando em casa no dia 
4 de julho, no estádio do Pacaembu. 
O adversário será o Boca Juniors, que 
eliminou a Universidade do Chile e fará 
a primeira na próxima quarta-feira, 
no estádio de La Bombonera. Time 
argentino volta a uma final depois de 
cinco anos.

> libertadores
Palmeiras e Coritiba vão decidir a 
Copa do Brasil nos dias 4 de julho 
e 11 de julho. O primeiro jogo está 
programado para o estádio Couto 
Pereira, em Curitiba, e o segundo, na 
Arena Barueri. O time paranaense 
decide a competição pela segunda 
vez consecutiva. Ano passado perdeu 
para o Vasco.

> Copa do Brasil

Elencos seguem treinando
para disputar competições

[BoTaFogo]

O Botafogo não trabalha 
na hipótese da ausência do 
Treze na Taça Paraíba Sub-18 
e da Copa Paraíba Sub-21, 
que acontecerão neste semes-
tre. Diante de uma possível 
suspensão do rival, em não 
participar de competições 
oficiais por dois anos, na briga 
judicial que trava com a CBF e 
STJD, por uma vaga na Série 
C do Campeonato Brasileiro, o 
maior beneficiado será o time 
da Maravilha do Contorno. Na 
Taça Paraíba Sub-18, que vale 
vaga para representar o Estado 
na Copa São Paulo de Juniores, 
em janeiro de 2013, apenas os 
dois participarão, com o pri-
meiro confronto acontecendo 
no dia 12 de agosto, no Estádio 
Leonardo Vinagre da Silveira, 
a Graça, em Cruz das Armas, 
enquanto o jogo de volta no 
dia 18 ou 19 do mesmo mês, no 
Amigão, em Capina Grande.  

   Caso o alvinegro serrano 
seja suspenso o time pessoense 
automaticamente será o repre-
sentante estadual na disputa 
paulista. Na Copa Paraíba 

Sub-21, que terá início no dia 23 
de setembro, o Treze também 
pode ficar de fora, já que ini-
cialmente faz parte da disputa, 
ao lado do Botafogo e Centro 
Sportivo Paraibano (CSP). A 
competição vale a segunda 
vaga - a primeira é do Campi-
nense, campeão estadual/2012 
- na Copa Brasil/2013. Apesar 
da possibilidade o Belo faz pla-
nos para encarar o bicampeão 
estadual (2010 e 2011) nas duas 
competições. 

     O assessor de imprensa 
do clube, Fábio Fernandes, 
afirmou que o planejamento 
do presidente, Nélson Lira 
Filho, é realizar os clássicos 
nas disputas em que o rival 
está incluído. Segundo ele, 
caso aconteça uma possível 
punição para o Treze o time 
terá mais tempo para se or-
ganizar e formar uma equipe 
forte para o desafio em São 
Paulo. “Estamos planejando 
para fazer os clássicos contra 
o Treze na busca da vaga 
para a Copa São Paulo. Seria 
lamentável a suspensão de um 
clube tradicional do futebol 
paraibano, deixando uma 
lacuna irreparável do futebol 
nordestino”, disse.

o Estádio Zezão ainda não obteve a aprovação para os jogos do Campeonato Paraibano da 2ª Divisão e o Cruzeiro poderá fazer jogos na cidade de Patos                        

> ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

> Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

CaMPiNENSE

Freitas Nascimento ainda não definiu a
equipe que enfrenta o Petrolina amanhã

A moleza acabou para 
Campinense, Baraúnas-RN, 
Horizonte-CE, Petrolina-PE e 
Ypiranga-PE, integrantes do 
grupo A-3 da Série D. Durante 
o coletivo da última quarta-
feira a comissão técnica e os 
jogadores do Raposa recebe-
ram a notícia: domingo come-
ça a Quarta Divisão. Como da 
água para o vinho, o elenco 
rubro-negro mudou o com-
portamento no treinamento 
e a motivação para encarar o 
Petrolina-PE, amanhã, no Es-
tádio Amigão, tomou conta de 
todos no restante da semana.

“Não que antes não ti-
véssemos treinando com von-
tade, mas saber que domingo 
(amanhã) começa o campeo-
nato pra valer nos traz de volta 
o ‘tesão’ para jogar futebol”. A 
afirmação é do meia Fernan-
des, de volta ao clube, recém 
contratado e que já figura no 
time considerado titular pelo 
técnico Freitas Nascimento.

Pelo que deixou transpa-
recer durantes os trabalhos 
semanais, o treinador pode 
mudar o esquema de jogo do 
rubro-negro para o Brasileiro, 
abandonando a formação com 
três zagueiros. 

 No primeiro coletivo da 
semana, Freitas se rendeu 
à tática que é tendência no 
futebol mundial e montou o 
time com Pantera, Edu Reci-
fe, Breno, Luciano Tandera 
e Renatinho; Luciano Totó, 
Anderson Paulista; Nino-PB, 
Adriano Felício e Fernandes; 
Warley. O famoso 4-2-3-1, 
esquema que vem fazendo 
sucesso ultimamente.

Entretanto, no coletivo 
apronto de ontem, o coman-
dante raposeiro ganhou mais 
opções no elenco. Os zaguei-
ros Diego Padilha e o capitão 

Ben-Hur foram liberados pelo 
Departamento Médico e trei-
naram normalmente. Ambos 
podem deixar Nascimento mais 
tranquilo para reeditar a linha 
de zaga campeã paraibana, 
sacando Tandera e Nino-PB da 
equipe e adianta Fernandes 
para o ataque, com Warley.

“Era dessa forma, mais 
avançado, que eu atuava no 
São Caetano. Então não vou 
ter problema nenhum de jo-
gar mais perto do ataque, 
principalmente com um cara 
experiente e inteligente como 
Warley”, assinalou Fernandes.

Para Freitas, um dos as-
pectos mais importante duran-
te a semana foi trabalhar o psi-
cológico dos jogadores. “Graças 
a Deus nós temos esse grupo 
na mão e aí a variação tática 
se torna mais fácil de trabalhar. 

Com a indefinição para o início 
da competição, os jogadores 
ficavam estressados só com 
os treinamentos. Agora não, 
a bola vai rolar de verdade e 
precisamos de foco. Eu sempre 
tenho dito que a concentração 
é muito importante, e é isso 
que temos enfatizado bem”, 
comentou o treinador.

Na estreia da Série D, o 
Campinense tem os desfalques 
do volante Charles Wagner, ex-
pulso na última rodada da Série 
B do ano passado pelo Vitória-BA, 
além do atacante Potita, que se 
recupera de lesão no púbis.

PEtroliNa-PE - Quinto 
colocado no Campeonato Per-
nambucano 2012, atrás apenas 
dos três grandes e do Salguei-
ro, o Petrolina Social Futebol 
Clube foi fundado em 1998 e 

participa pela segunda vez de 
uma competição nacional. A 
Fera Sertaneja, como o clube 
é conhecido, tem no comando 
o técnico Pedro Manta e como 
principal jogador o atacante 
Souza, artilheiro da equipe no 
estadual com sete gols.

Apesar das dificuldades, 
o Petrolina conseguiu manter 
a maioria dos jogadores que 
disputaram o Pernambucano, 
mesclando com jovens valo-
res formados nas divisões de 
base da agremiação. Durante 
a preparação para a Série D, 
a equipe enfrentou selecio-
nados amadores da Bahia e 
de Pernambuco, formando 
uma base que é composta por 
Jailson, Gustavo, Lau, Everton e 
Toninho; Ricardinho, Jeferson, 
Sinho e Geovane; Anderson e 
Souza.

> Phillipy Costa
Especial para a união

Jogadores do Campinense durante treinamento no Estádio Renatão para a estreia na Série D
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Brasileiros flagrados no antidoping

gente vai fazer um 
painel na próxima 

terça-feira, na sede da CBDA. 
Vamos receber os atletas e 
só depois disso é que vamos 
poder divulgar o resultado 
e a substância encontrada” 
afirmou, sem especificar em 
que competição os atletas 
foram flagrados.

Glauber Silva está classi-
ficado para as Olimpíadas de 
Londres-2012 nos 100m bor-
boleta. O brasiliense alcançou 
o índice na Tentativa Olímpi-
ca, em abril. Era sua última 
chance para conquistar uma 
vaga nos Jogos, e Glauber 
fez 52s24, nove centésimos 
abaixo do índice (52s33).

Flávia Delaroli, que tem 
no currículo duas participa-
ções em Jogos Olímpicos, 
não conseguiu o índice para 
Londres nos 50m livre. Sua 
última tentativa foi no Tro-
féu Maria Lenk, em maio. 
Pamela Souza, do Corin-
thians, venceu os 200m peito 
no Maria Lenk.

Nos últimos anos, a na-
tação brasileira já teve outros 
casos de doping, afetando 
atletas como Cesar Cielo, Ni-
cholas dos Santos, Henrique 

Barbosa, Vinicius Waked, 
Fabíola Molina, Daynara 
de Paula e Rebeca Gusmão. 
Destes, apenas Rebeca não 
continua competindo.

PhElPS - Em clima de 
suspense, Bob Bowman e 
Gregg Troy querem deixar o 
clima ainda mais carregado. 
A primeira edição do Start 
List do USA Olympic Trials 
saiu ontem e nela Michael 
Phelps aparece em sete pro-
vas (100 livre, 200 livre, 100 
borboleta, 200 borboleta, 200 
costas, 200 e 400 medley). 
Lochte foi ainda mais radical 
e está em 11 provas: 50 livre, 
100 livre, 200 livre, 400 livre, 
100 costas, 200 costas, 100 
borboleta, 200 borboleta, 
100 peito,  200 medley e 400 
medley.

O programa de Phelps 
gera uma expectativa se ele 
vai ou não nadar os 400 med-
ley. O programa de Lochte só 
serve para rir mesmo. Lochte 
deve nadar as provas de 100 e 
200 livre, 100 e 200 costas, 200 
e 400 medley, seis provas. O 
USA Olympic Trials começa 
na próxima segunda-feira dia 
25 de junho. 

Flávia Delaroli, Glauber Silva e Pamela Souza 
foram flagrados em um exame antidoping. A 

informação foi confirmada ontem pela diretora-
adjunta de doping da Confederação Brasileira de 

Desportos Aquáticos (CDBA), Sandra Soldan.

>>>NATAÇÃO > Glauber Silva, Flávia Delaroli e Pamela Souza terão que se explicar a CBDA na terça-feira
FOTOS: Divulgação

VÕlEI DE PRAIA

Fase principal da 2ª etapa do Challenger
do Circuito BB começa hoje em São Luís

Começa hoje, em São Luis 
(MA), a fase principal da segunda 
etapa do Challenger do Circuito 
Banco do Brasil de Vôlei de Praia. 
As disputas estão acontecendo na 
Arena Domingo Leal, na Lagoa da 
Jansen. Duas duplas com paraiba-
nos estão garantidas nas disputas 
de hoje e amanhã. São elas a de 
Álvaro Filho e o capixaba Luciano, 
e a de Tathi com a mineira Érica 
Freitas.

Os paraibanos estão en-
tre os favoritos. Na primeira 
etapa do Circuito Challenger, 
disputada na praia de Atalaia, em 
Aracaju-SE, Thati e Érica foram 
campeães do feminino. Já no 
masculino, Álvaro Filho e Luciano 
não tiveram a mesma sorte. Eles 
chegaram à final, mas perderam 
para Benjamin e Bruno Shimdt, 
por 2 sets a 0. “Faltou pouco, mas 
agora em São Luis vamos tentar 
chegar outra vez na final, e desta 
vez, sermos campeões”, disse o 
pessoense Álvaro.

Nesta fase principal, en-
trarão na disputa pelo título 22 
duplas, sendo 12 masculinas e 10 
femininas. Hoje teremos o sistema 

de grupos e as quartas-de-final. As 
semifinais e finais serão amanhã.

O Circuito Chalenger ainda 
terá duas outras etapas após esta 
de São Luis. A terceira será em 
Campo Grande, no Mato Grosso 
do Sul, nos dias 13 e 14 do próximo 
mês de julho. A quarta e última 
etapa da competição será nos dias 
24 e 26 de agosto, em Maceió.

A Paraíba terá dois repre-
sentantes disputando a segunda 
etapa Challenger do Circuito Ban-
co do Brasil 2012 que acontece a 
partir de hoje na Arena Domingos 
Leal, em São Luis (MA). Os pa-
raibanos Thati e Álvaro Filho, no 
entanto, estão garantidos na fase 
principal do torneio e por isso só 
entram na quadra a partir de ama-
nhã, ao lado de Érica Freitas e Lu-
ciano, seus respectivos parceiros.

Apenas as duplas que 
ainda tentam as quatro vagas 
existentes na fase principal, suam 
a camisa no dia de hoje, durante 
o qualifying. Os campeões serão 
definidos no domingo.

A etapa maranhense é a 
segunda das quatro agendadas 
para a temporada 2012. A primei-
ra delas, disputada em Aracaju 
(SE), no mês de maio, foi vencida 
pela paraibana Thati e a mineira 
Érica Freitas. 

Taça em João Pessoa vai prestar homenagem a Cláudio Índio
[hANDEBOl mASTER]

A Capital paraibana vai 
sediar dos dias 6 a 8 do próxi-
mo mêsa I Taça Cláudio Índio 
Master de Handebol, com-
petição voltada para atletas 
com idade acima de 40 anos. 
A realização do evento foi a 
forma que jogadores locais 
e de outros estados encon-
traram para homenagear o 
campinense Cláudio Oliveira 
Brito, ex-atleta e treinador que 
morreu em um trágico aciden-
te automobilístico.

“A ideia principal dessa 
Taça é homenageá-lo. O grupo 
Master, que são ex-atletas de 
handebol, se reuniu e bolou 
essa competição, convidando 
outras equipes do Brasil na 
categoria e trazendo-os aqui 
para com isso fazer uma ho-
menagem ao Cláudio, que foi 
um grande atleta da Paraíba 
e que infelizmente faleceu”, 
afirmou Sílvio Romero, dire-
tor técnico do evento.

Até o momento, a com-
petição conta com as equipes 
masculinas do Pinheiros-SP, 
Niterói Rugby-RJ, Instituto 
Federal do Pará, João Pessoa 

Handebol A e João Pessoa 
Handebol B. No feminino, 
disputam o torneio as equi-
pes João Pessoa Handebol 
Master e HCP. Na categoria 
das mulheres, Sílvio infor-
mou que poderá surgir uma 
terceira participante que está 
para confirmar a presença na 
competição.

Na próxima segunda-feira, 
a organização do evento se 
reunirá com os participantes 
no congresso técnico que será 
realizado através da internet, 
pelo programa de videoconfe-
rência Skype. No congresso será 
definida a tabela de jogos e os 

detalhes do evento, assim como 
a explicação das regras para os 
representantes das equipes. O 
uso da tecnologia foi apontado 
pelo diretor técnico da Taça 
como necessário para evitar a 
despesa desnecessária dos times 
de fora do Estado com a viagem 
até João Pessoa.

AC i D e n T e T r ág i CO  – 
Cláudio Oliveira Brito morreu 
no dia 17 de maio de 2005, aos 
40 anos, em um acidente au-
tomobilístico que vitimou sete 
pessoas. O acidente ocorreu 
na estrada entre as cidades 
paranaenses de Cascavel e 

Mourão. O paraibano viajava 
em um micro-ônibus junto 
com a equipe catarinense de 
Chapecó, na qual Cláudio era 
treinador.

Como atleta, Cláudio 
defendeu a Seleção Brasileira 
durante 14 anos e conquistou 
diversos títulos. Ele fez parte 
do elenco que viajou para 
competir nas Olimpíadas de 
Barcelona, em 1992. Os últi-
mos anos de sua vida Claúdio 
dedicou ao esporte, atuando 
como técnico de handebol em 
equipes escolares e treinando 
a Seleção Catarinense nas 
categorias Cadete e Juvenil.

> horácio Roque
rdohelyos@hotmail.com

A fase mais importante terá a presença de dois atletas paraibanos               

Cláudio morreu no ano de 2005

“A

A substância encontrada nos exames 
de Flávia Delaroli e Glauber Silva, além 
de Pamela Souza, não foi divulgada

> Ivo marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Clássico esvaziado no Pacaembu

Tite falou logo após o em-
pate por 1 a 1 contra o 

Santos que colocará todos 
os reservas em campo. O 
Corinthians joga na próxima 
quarta-feira, contra o Boca 
Juniors, na Argentina. 

Já Felipão explicou que, 
apesar de ter uma folga até 
a final, marcada para o dia 4 
de julho, muitos de seus joga-
dores apresentam problemas 
musculares e índices de can-
saço acima do normal.

“Eu também anuncio no 
mínimo quatro ou cinco sem 
condições. Thiago Heleno e 
Assunção, por exemplo. Pro-
vavelmente, tenhamos quatro 
ou cinco que não iniciem a 
partida”, disse Felipão. 

Apesar de terem times 
com força pela metade, Pal-
meiras e Corinthians deverão 
brigar a todo custo por uma 
vitória. Ambos lutam para 
sair da zona de rebaixamento 
do Nacional e minimizar a 
preocupação com o desastre 
do rebaixamento no fim da 
temporada. 

Os paulistas vivem mo-
mento histórico nas semifinais 
da Libertadores e da Copa do 
Brasil, mas pagam um preço 
alto no Campeonato Brasilei-
ro. O Corinthians amarga a 
segunda rodada seguida na 
lanterna do torneio e tem com-
panhia de seus principais ri-
vais na zona do rebaixamento.

Não é apenas a pior cam-
panha do Corinthians desde o 
início dos pontos corridos. É 
mais do que isso. A última vez 
em que o time do Parque São 
Jorge iniciou o Campeonato 
Brasileiro com um empate em 
cinco jogos foi em 1995, ano 

de empate com o Paraná, na 
terceira rodada, derrotas para 
Guarani, Cruzeiro, Botafogo 
e Bragantino. Daquela vez, a 
vitória veio no sexto jogo, por 
2 x 1, contra o Flamengo.

A trajetória do Palmeiras 
neste início de Brasileirão não 
é lá muito vantajosa. Dois 
empates em cinco jogos, o 
pior início desde 2006, quan-
do perdeu quatro vezes e 
empatou uma, por 1 x 1, com 
o Cruzeiro, na quinta rodada. 
A goleada sofrida para o Fi-
gueirense, por 6 x 1, derrubou 
Émerson Leão, na segunda 
rodada daquele ano.

Ambos na zona de rebai-
xamento, na rodada que ante-
cede o clássico não é inédito.

Em 2006, o Palmeiras era 
19º colocado e o Corinthians 
estava em 18º, quando se en-
contraram no dia 15 de julho, 
pela 12ª rodada.

Daquela vez, a vitória 
palmeirense por 1 x 0, gol de 
Paulo Baier, apenas inver-
teu as posições. O Palmeiras 
fechou a 12ª rodada em 18º 
lugar, o Corinthians em 19º 
e ambos na zona de rebaixa-
mento. Os verdes só saíram 
do atoleiro na 14ª rodada, os 
alvinegros na 22ª.

Naquele ano, o Palmei-
ras terminou em 16º lugar, 
o Corinthians em nono lu-
gar. Daquela vez, não havia 
atenuante. Desta, está claro 
que as péssimas campanhas 
de Corinthians, Palmeiras e 
Santos tem, em parte, a ver 
com as presenças nas semifi-
nais da Libertadores e Copa 
do Brasil, fato inédito com 
os quatro grandes paulistas 
juntos.

O jogo entre Corinthians e Palmeiras 
marcado para amanhã não terá a força total 

dos times em campo, no Pacaembu, às 16 
horas. Preocupados com finais de Libertadores 

e Copa do Brasil, respectivamente, os 
treinadores já anunciaram que escalarão 

reservas para o clássico que vale pelo 
Campeonato Brasileiro. 

>>>BrasiLeiro > Palmeiras e Corinthians poupam jogadores pensando na Copa do Brasil e na Libertadores

FoTos: Divulgação

sem os principais jogadores, Corinthians e Palmeiras jogam amanhã com o objetivo de fugir da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro

Vasco pode completar um ano sem perder
EM SÃO JANUÁRIO

Líder do Campeonato 
Brasileiro com 13 pontos, o 
Vasco enfrenta o Cruzeiro, 
hoje, às 18h30, em São Ja-
nuário. Além de tentar am-
pliar a vantagem na ponta, 
o Cruzmaltino busca uma 
marca importante. Em caso de 
vitória, o time completará um 
ano invicto na Colina histórica 
em jogos pela competição na-
cional. E foi justamente contra 
a equipe mineira o último 
revés. Um 3 a 0 categórico na 
edição de 2011.

   A derrota aconteceu em 
29 de junho. Como só volta a 
atuar no estádio após o com-
promisso de hoje no dia 30, 
contra a Ponte Preta, o triunfo 
garante ao Gigante da Colina 
a importante marca, que tam-
bém consolida ainda mais a 
força de São Januário como 
um dos fatores fundamentais 
na briga pelo sonhado penta-
campeonato nacional.

Desde o último tropeço, 
o Vasco realizou 15 partidas 
em casa pelo Brasileirão até o 
momento. Foram 11 vitórias 
e quatro empates. Na edição 
atual, o time já superou Grê-
mio (2 a 1) e Náutico (4 a 2). 
O volante Fellipe Bastos não 
quer a repetição do filme do 
ano passado e recordou a úl-
tima derrota em São Januário.

“Mudou bastante de lá 
pra cá. Aquele jogo foi logo 
depois da Copa do Brasil e 
nosso time vinha de uma co-
memoração. É completamente 
diferente. Mas se ganharmos 
hoje, abrimos uma boa vanta-
gem. É importantíssimo. Nós 
temos que fazer de tudo para 
vencer e evitar lamentos lá 

alecsandro é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro e vive uma excelente fase no time cruzmaltino

iNTerNaCioNaL

Jogo contra o Sport amanhã 
é decisivo para Dorival Júnior 

Vencer o Sport, ama-
nhã, não servirá apenas para 
recuperar o Internacional no 
Campeonato Brasileiro. Ga-
nhar em Recife dará fôlego 
para Dorival Júnior seguir no 
Beira-Rio. Pelos últimos cinco 
times que passou, o treina-
dor não conseguiu ficar no 
cargo muito além do número 
de jogos que já completou 
pelo Colorado. Seu limite 
é a campanha realizada no 
Vasco, quando acumulou 63 
partidas.

É uma espécie de ‘prazo 
de validade’ do comandante. 
Por mais de um motivo, ele 

nunca ultrapassou muito a 
marca de 60 jogos no banco 
de reservas dos times de Pri-
meira Divisão do futebol brasi-
leiro. Integrante do grupo dos 
técnicos de ponta desde que 
classificou o Cruzeiro para a 
Libertadores de 2008, Dorival 
Júnior acumula 262 partidas 
anteriores ao seu trabalho em 
Porto Alegre.

Em cinco anos, o técni-
co tem uma média de 52,4 
partidas em cada equipe. No 
Colorado, a cota já estourou. 
São 58 jogos. A estatística se 
junta ao ambiente que pede 
sua saída.

Técnico Dorival Júnior vive sob pressão no comando do inter

na frente por pontos perdidos 
agora”, afirmou.

Experiente e provável 
capitão do time na ausência 
de Juninho, o meia Felipe 
admitiu o bom retrospecto do 
Vasco em casa. No entanto, 
deixou claro que a torcida 
precisa comparecer para que 
o ambiente faça a diferença.

“O Vasco realmente é 
muito forte dentro de casa. É 
importante frisar que vamos 
continuar desse jeito com o 
apoio de todos. Na casa do 
adversário, a torcida vê as 
dificuldades e atua junto. 

Com a torcida comparecendo 
e jogando sempre conosco as 
coisas vão melhorar cada vez 
mais”, completou.

Além dos números no 
Campeonato Brasileiro, o 
aproveitamento do Vasco na 
Colina desde 2011 é conside-
rado altíssimo. São 73% dos 
pontos ganhos em 44 jogos, 
com 28 vitórias, 13 empates e 
três derrotas. O time marcou 
86 gols e sofreu 31.

O atacante Alecsandro 
aposta que o Vasco terá di-
ficuldades. Comandado por 
Celso Roth, o time mineiro 

sofreu apenas dois gols na 
competição e se caracteriza 
por uma forte marcação defen-
siva. Jogando fora de casa, a 
tendência é a de que aplicação 
tática seja ainda maior. Para 
furar a retranca cruzeirense, 
o camisa 9 cruzmaltino espe-
ra muita pressão ofensiva da 
equipe.

“Vamos ter que mostrar 
a nossa postura e atacar. Sa-
bemos que o Cruzeiro é uma 
equipe que defende bastante. 
Tem o seu treinador, que pos-
sui essa filosofia e faz isso mui-
to bem”, afirmou Alecsandro.



São Paulo só pensa em vitória
>>>BRASILEIRÃO> Sétima rodada começa hoje com três jogos e muita movimentação nos estádios
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aqui para frente, não 
poderá faltar inteli-

gência para dar a volta. É 
preciso aceitar a derrota e 
entender que ela precisa sig-
nificar uma melhor reação. A 
frustração é grande, a família 
são-paulina está ferida”, disse 
Leão.

Sem a Copa do Brasil, o 
São Paulo volta as atenções 
para o Campeonato Brasilei-
ro. Hoje, o Tricolor enfrentará 
a Portuguesa, no Canindé, em 
um dos três jogos que abrem a 
sexta rodada da Série A. 

O principal desfalque do 
São Paulo é o atacante Luis 
Fabiano. O capitão foi expulso 
na última partida do time con-
tra o Atlético Mineiro, quando 
o jogador fez o gol da vitória 
para o Tricolor. No entanto, 
antes do fim da partida, o 
“Fabuloso” discutiu e xingou 
o árbitro e foi expulso. 

Para o seu lugar deve en-
trar o jovem Wiliam José, das 
categorias de base do clube. O 
jogador foi severamente pu-
nido pela diretoria do clube.

Além de São Paulo e Por-
tuguesa, estarão se confron-
tando ainda Vasco e Cruzeiro 
que jogam no São Januário 
no mesmo horário. A partida 
que fecha os confrontos que 
acontecem hoje é o embate 
entre Atlético Mineiro e Náu-
tico, que jogam no Estádio 
Independência em Belo Ho-
rizonte. O jogo está marcado 
para as 21h.

“Não poderá 
faltar inteligência”. 

É isso que o técnico 
Emerson Leão pediu 

ao time do São Paulo 
após a eliminação na 

Copa do Brasil na últi-
ma quarta-feira quan-
do perdeu por 2 a 0 e 
ficou fora da final da 

competição nacional.

Ganso faz reforço 
muscular em retorno

O meia Paulo Henrique 
Ganso não estava 100% 

fisicamente quando o San-
tos foi eliminado pelo Co-
rinthians, nas semifinais da 
Libertadores. Após o jogo, 
o Departamento Médico do 
Peixe informou a necessidade 
de um trabalho de reforço 
muscular para o jogador, que 
ficará de fora do confronto 
contra o Coritiba e pode per-
der mais partidas. O objetivo 
é deixar o camisa 10 em 
perfeitas condições para o 
restante da temporada.

Para o médico responsá-
vel pela artroscopia no joelho 
de Ganso, José Ricardo Péco-
ra, o retorno do jogador não 
ofereceu riscos de uma nova 
lesão. 

Rasteiras

Riquelme diz que não 
conhece o Corinthians

Após empatar em 0 a 0 com 
a Universidad de Chile e 

garantir vaga na final da Li-
bertadores para enfrentar o 
Corinthians, o Boca Juniors 
desembarcou em Buenos Ai-
res e Riquelme disse ‘não ter 
ideia’ sobre o rival brasileiro.

“Não tenho ideia, não 
sei se ganhou, se perdeu ou 
empatou - disse o camisa 10 
do Boca Juniors ao ser ques-
tionado.

Na partida, Riquelme foi 
o principal jogador dos xenei-
zes, como também são conhe-
cidos os rivais do Corinthians. 
O camisa 10 colocou uma bola 
na trave e foi o mais acionado 
pelo time. 

No domingo o Boca Ju-
niors enfrentará o All Boys pela 
última rodada do Clausura.

Segundona programa 
cinco jogos para hoje

A sétima rodada do Brasi-
leirão da Série B tem sua 

sequência hoje com cinco 
jogos.Na última terça-feira foi 
aberta com três confrontos. 
Quatro jogos estão marcados 
para 16h20 e apenas um para 
as 21h.

Goiás e Vitória fazem um 
clássico no Serra Dourada. 
No Heriberto Hulse em Santa 
Catarina, o Criciúma recebe o 
Ipatinga no mesmo horário. 

Em Campinas, no Brinco 
de Ouro da Princesa, o Guarani 
recebe o ABC-RN.

Ceará e Atlético-PR fe-
cham os jogos das 16h20. O 
duelo será no Presidente Var-
gas. O jogo que fecha a sexta 
rodada da Série B será entre 
o Boa Esporte-MG e Barueri, 
que jogam em Minas Gerais. 

Alemanha passa às 
semifinais da Euro

Nada de titulares no ata-
que. Foi com uma forma-

ção sem o artilheiro Mário 
Gomez, Lukas Podolski e Tho-
mas Müller que a Alemanha 
venceu a Grécia por 4 a 2, 
em Gdansk, na Polônia, e se 
classificou para as semifinais 
da Eurocopa 2012. O técnico 
Joachim Löw apostou nos 
suplentes do ataque e a es-
tratégia surtiu efeito. Os gols 
do triunfo foram marcados 
por Lahm, Khedira, Klose e 
Reus. Samara e Salpingidis, 
de pênalti, descontaram para 
os gregos. 

Pela primeira vez na histó-
ria, a Alemanha venceu quatro 
jogos consecutivos na Eurocopa. 
O time agora vai esperar o ven-
cedor do confronto entre Ingla-
terra e Itália, que se enfrentam 
amanhã, em Kiev, na Ucrânia. 
A semifinal será disputada na 
quinta-feira, dia 28, em Varsóvia.

Dono de um currículo vi-
torioso por onde passou - Cru-
zeiro, Corinthians, Milan-ITA 
e Seleção Brasileira - Dida fará 
sua estreia com a camisa da 
Portuguesa hoje, contra o São 
Paulo, às 19h30, no Estádio do 
Canindé, pela sexta rodada 
do Campeonato Brasileiro. O

experiente goleiro che-
gou pregando humildade e 
querendo ajudar o time rubro 
verde.

Afastado dos gramados 
desde julho de 2010, Dida 
(foto) foi contratado em maio 
e vinha ganhando ritmo du-
rante os treinamentos. Mes-
mo tendo 38 anos, o goleiro 
revelou que está ansioso por 
sua reestreia no Brasileirão, 
competição que não disputa 
desde 1999, quando defendia 
o Corinthians.

“Está sendo bastante 
emocionante este momento 
pré-estreia, estou quase para 

O Palmeiras empatou 
com o Grêmio em 1 a 1, em Ba-
rueri, e chegou à sua primeira 
final nacional desde 2000. 
Com uma campanha ainda 
invicta, o técnico Luiz Felipe 
Scolari espera ver seus atletas 
serem reconhecidos.”A marca 
desses jogadores que chegam 
à final é diferente daquela que 
foi muitas vezes atribuída a 
eles. Não são eles que não 
ganham título há dez anos, 
mas sim o clube”, destacou o 
treinador.

Felipão lembrou que boa 
parte dos atletas está há pouco 
tempo no Parque Antártica. 
“Estão todos fazendo um bom 
trabalho, com boa vontade, e 
devem ser valorizados. Nosso 
índice melhorou um pouco, a 
maioria deles chegou há meio 
ano e já está em uma final”, 
defendeu, aproveitando para 
desabafar sobre a pressão 
recebida dentro do Palmeiras 
desde seu retorno, em julho 
de 2010.

O treinador afirmou ter 
uma autocrítica maior do 
que as pessoas que o avaliam. 
“Quando eu vim em 2010 
era para melhorar o clube e 
disputar títulos. Não conse-
guimos até então. Chegamos 
a algumas semifinais, o resto 
não foi como eu esperava. 
Mas não é por falta de tra-
balho nem de atitude. Não 
adianta explicar”, encerrou.

LuxEmBuRGO - O Grê-
mio acabou eliminado da 
Copa do Brasil após empatar 
em 1 a 1 com o Palmeiras, mas 

“D

Técnico Leão foi severo com o grupo e disse que não mais vai tolerar erros da equipe para continuar firme no Brasileiro, diferente da Copa do Brasil

Palmeiras é finalista 12 anos depois

Dida faz sua estreia na Portuguesa

[CoPa do BraSiL]

Depois de dois anos  afastado dos gramados, goleiro está de volta

Com classificação, Felipão acredita na valorização dos jogadores

voltar a jogar e estou sentin-
do algo de diferente. Quero 
muito que o jogo comece para 
quebrar esse gelo. Minha pre-
ocupação é a minha equipe. 

Espero particularmente fazer 
uma boa estreia e contribuir 
com a vitória”, destacou Dida.

Ao longo da carreira, o 
goleiro já conquistou Brasi-

leiro, Libertadores, Mundial 
de Clubes da Fifa,  Liga 
dos Campeões da Uefa e 
também Copa do Mundo. 
Por tudo isso, Dida chega 
na Portuguesa querendo 
conquistar, mesmo sabendo 
das dificuldades que vai 
encontrar pela frente. 

“Meu grande objetivo 
é conquistar. Eu estou aqui 
justamente para isso. Sempre 
fui dedicado e vim para tentar 
ajudar a equipe a ter várias 
conquistas, seja no Campeo-
nato Brasileiro ou em outra 
competição”, finalizou.

Geninho decidiu pro-
mover a estreia de Dida jus-
tamente por acreditar que 
sua experiência pode ajudar 
a Portuguesa no clássico. O 
time se encontra na 16ª colo-
cação, com quatro pontos e 
vem de uma goleada para o 
Fluminense, por 4 a 1, no Rio 
de Janeiro.

FoTo: Vipcomm

FoTo: divulgação

FoToS: divulgação

o técnico Vanderlei Luxem-
burgo se mostrou satisfeito 
com o desempenho dos seus 
jogadores nas duas partidas 
- no primeiro confronto, o 
Palmeiras venceu por 2 a 0 
no Olímpico. O treinador 
creditou a derrota a “lances 
esporádicos”, assim como o 

próprio gol de Valdívia em 
Barueri.

“O gol deles saiu muito 
rápido, numa bola que estava 
ao nosso favor. Ela sobrou e foi 
morrer no nosso gol. Eu tinha 
colocado o André (Lima) para 
explorar a bola alta e, em se-
guida, saiu o gol. Só nos resta 

lamentar”, avaliou o treinador. 
Luxemburgo acredita que os 
11 anos sem um título nacional 
geram uma pressão nos joga-
dores gremistas. Para o técni-
co, transformar a ansiedade 
em bom futebol é um desafio.

“O Grêmio está querendo 
sair de um estágio para outro. 

Aí, o jogador entra em campo 
querendo resolver e isso te 
dá nervosismo. A vontade de 
ganhar te cega. É um estágio 
que temos que ultrapassar”, 
explica. Agora o foco volta ao 
Brasileiro – o Grêmio terá pela 
frente o Flamengo, em Porto 
Alegre, amanhã.

Luxemburgo elogiou postura do grupo e foca atenções no Brasileiro
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artistas se apresentam hoje no 
São João da Capital e vão

 interpretar clássicos do cantor e 
compositor pernambucano

Nesta edição

A festa de véspera do dia de 
São João no ‘São João de 
João Pessoa – O Melhor da 
Gente’ será comanda por 

um trio bem parada dura. Renata Ar-
ruda, Genival Lacerda e Nando Cordel 
serão os responsáveis por incendiar a 
praça, com um repertório bastante per-
meado com homenagens ao centenário 
de nascimento de Luiz Gonzaga. A 
festa começa às 18h, com apresentações 
de cultura popular da dupla de aboia-
dores Zé Val e Dedé Salgado e com a 
banda Kintura Nordestina.

Paralelo às apresentações musicais 
no Ponto de Cem Réis, acontece na 
Praça Dom Adauto o ‘XVI Concurso de 
Quadrilhas Juninas’, a partir das 21h. O 
evento é uma realização da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa (PMJP), por 
meio da sua Fundação Cultura.

O primeiro artista a subir no palco 
nesta noite será a cantora paraibana 
Renata Arruda. Recentemente, ela ini-
ciou um projeto musical especial para 
homenagear Luiz Gonzaga. Dona de 
uma das mais belas vozes da Paraíba, 
ela promete um show em que mescla 
músicas próprias, como o recente su-
cesso ‘Chamego do pavio’, que compôs 
junto com Paola Torres e que lhe ren-
deu o prêmio de melhor intérprete e 
melhor canção no Forró Fest 2012, com 
os clássicos do Rei do Baião.

“O show será super pra cima e va-
mos destinar grande parte a músicas 
de Luiz Gonzaga”, prometeu Renata 
Arruda, que ressaltou ser um prazer 
subir ao palco e fazer a apresentação 
na véspera de São João, na cidade onde 
nasceu. Animada com a apresentação, 
ela chegou até a sugerir uma parceria 
de última hora, em que o público vai 
entrar ao delírio.

“É sempre um prazer imenso can-
tar na minha terra e ainda mais ao lado 
de pessoas que são minhas parceiras 
na música, como é o caso de Nando 
Cordel. Quem sabe não faremos uma 
palhinha juntos no palco”, frisou.

Logo depois da Renata Arruda, o 
palco no Ponto de Cem Réis será co-
mandado por um artista que foi pre-
cursor das músicas de duplo sentido 
no forró. Trata-se de Genival Lacerda. 
O paraibano, de Campina Grande, 
tem 81 anos, mas esbanja energia para 
cumprir a agenda lotada de shows, 
principalmente nesta época de feste-
jos juninos.

Para o show da noite, o cantor vai 
apresentar canções de própria autoria 
e o seu trabalho mais recente ‘Genival 
Lacerda canta Luiz Gonzaga no balan-
ço do forró’, no qual o cantor regravou 
vários sucessos do Rei do Baião, alte-
rando os ritmos originais como forró 
ou samba-coco.

O pernambucano Nando Cordel 

Renata Arruda, Genival Lacerda e Nando Cordel fazem homenagem a Luiz Gonzaga

fecha a noite com a apresentação do 
seu mais novo CD ‘Aconchego’, no qual 
traz músicas inéditas e canções de su-
cesso como ‘De volta pra o aconchego’. 
Como o clima é de São João, o cantor 
promete muito forró e, claro, grandes 
sucessos de Luiz Gonzaga para o pú-
blico dançar muito.

Cantor e compositor conhecido 
nacional e internacionalmente, tem 25 
anos de carreira e 38 CDs lançados, 
sendo 12 de coletâneas de músicas ins-
trumentais e um de chorinho, além de 
um DVD lançado em 2007. O talento e a 
versatilidade de Nando conquistaram 
o Brasil. Suas músicas são gravadas por 
grandes nomes da música brasileira, 
como: Maria Bethânia, Elba Ramalho, 
Fafá de Belém, Ivete Sangalo, Chico 
Buarque, Zizi Possi, Xuxa, Fagner, 
Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Mar-
tinho da Vila, Chiclete com Banana, 
Emílio Santiago, Sérgio Reis, Leandro 
e Leonardo, Amelinha, Netinho, Fábio 
Junior, entre outros.

Tributo ao Rei do Baião

Já as apresentações de quadrilhas 
juninas começam hoje e terminam 
amanhã. Trata-se do XVI Concurso de 
Quadrilhas Juninas de João Pessoa e 
Região Metropolitana. As apresenta-
ções acontecem na Praça Dom Adauto, 
a partir das 21h, e reúnem 26 grupos.

Hoje, apresentam-se as quadrilhas: 
Sacode Poeira (Jardim Treze de Maio 
- JP), Macambira (Cabedelo - PB), Can-
gaceiro do Sertão (Bairro dos Ipês - JP), 
Quadrilha Viana (Cabedelo - PB), Asa 
Branca (Alhandra - PB), Paraíba (Bairro 

[>>>] 

[>>>] 

Tradição
Várias quadrilhas juninas de João 
Pessoa e outras cidades da região 
metropolitana se apresentam na 

Praça Dom Adauto

do Róger - JP), Matuto Show (Jardim 
Mangueira - JP) e Carrapicho (Funcio-
nários III - JP).

O São João de João Pessoa dura oito 
dias e vai oferecer ao público uma pro-
gramação constituída, exclusivamente, 
de grupos e artistas nacionais e locais 
que valorizam as matrizes do forró, 
a exemplo do baião, xote e xaxado. 
A identidade nordestina também 
está representada na festividade 
por manifestações como o coco, a 
ciranda, repente e outros ritmos da 
nossa cultura.

A festividade junina neste ano é 
em homenagem ao centenário do ‘Rei 
do Baião’, Luiz Gonzaga (1912-1989), 
e também à cantora pernambucana ra-
dicada na Paraíba Marinês (1936-2007), 
conhecida como ‘A Rainha do Xaxado’. 
Até a próxima sexta-feira, passarão 
pelo Ponto de Cem Réis 57 atrações e 
cantores como Santana, Antônio Bar-
ros e Cecéu, Clã Brasil, Alceu Valença, 
Flávio José e muito mais.

Genival lacerda e renata Arruda, duas atrações 
da noite, relembram sucessos de Gonzagão, um 
dos maiores ídolos da música nordestina, cujo 
centenário é comemorado este ano

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação 
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Palco

Luzinho Calixto vai 
tocar composições 

próprias e de 
outros artistas na 

apresentação de hoje  
na Praça Rio Branco

O choro da sanfona
>>> MÚSICA >  Instrumentista campinense é atração do Sabadinho Bom

Considerado um dos 
melhores tocadores da 
sanfona de oito baixos 
do Brasil, o campinense 

Luizinho Calixto, radicado no 
Ceará, é a atração se hoje no 
Sabadinho Bom. Ele se apresen-
ta a partir das 12h na Praça Rio 
Branco, no Centro.

Luizinho Calixto nasceu em 
Campina Grande (PB), em 1956. 
É irmão do também músico Zé 
Calixto, ambos de uma família 
formada por instrumentistas da 
sanfona de oito baixos. Caçula, 
iniciou os estudos do instrumen-
to aos dez anos.

Ao longo do tempo, alguns 
ritmos que ainda não tinham 
sido executados por sanfoneiros 
de oito baixos passaram a ganhar 
espaço nas mãos de Luizinho 
Calixto. Esse é o caso do tango, 
bolero, valsa, bossa nova, além do 
xote, forró, frevo, samba, baião, 
marchinhas juninas e o chorinho, 
sendo este último o foco principal 
no repertório do ‘Sabadinho Bom’ 
deste final de semana. 

Festa de quadrilhas
É bem verdade que, por aqui, as Prefeituras sofrem 

barbaridade para apoiar e permitir que muitas quadrilhas 
ocupem as praças nos festejos de São João. Mas, se Brasília 
também tivesse tradição nessa festa, uma dificuldade que 
não ia enfrentar era essa.

Considerando que, no Brasil, somente nos últimos vinte 
anos, já foram criadas 92 CPIs, é de se imaginar que, ao invés 
de “Viva o São João”, no arraiá da “capitá federá”, o grito de 
festa ia ser “Viva o Brasil!”

É porque a grande maioria dessas CPIs só serviu de 
bomba pra imprensa mesmo e porque quarenta por cento 
delas, são dados da OAB, nem chegaram ao relatório final,

A começar pela do Coronel Cachoeira, é bem provável 
que aquele imenso pátio da Esplanada dos Ministérios não 
coubesse nem a metade das quadrilhas que a Polícia Federal 
ia poder apresentar numa noite como a de hoje.

O Nordeste pode fazer o maior e o mais estrondoso São 
João do mundo, pode se gabar de contar com a voz de Luiz 
Gonzaga e com as comidas típicas mais gostosas do mundo, 
mas, em termos de quadrilha, não teria cacife nenhum pra 
enfrentar Brasília.

É quadrilha na previdência, quadrilha no esporte, nos 
cartões cooperativos, nos Correios e, até mesmo nas bar-
bas de Lula, o Coronel Zé Dirdeu criou uma que dançou em 
todos os terreiros do Congresso e dos Palácios e até hoje 
ainda dança feliz na fogueira morna do Supremo Tribunal 
Federal. Lula, coitado, ficou com cara de pamonha suando 
frio e sem saber o que dizer.

Olha eu não sei não, viu? Mas, assim como canjica nes-
ses tempos nordestinos, por aqui por essas bandas do pla-
neta terra, onde a Polícia Federal armar um pé-de-serra vai 
encontrar uma ou mais quadrilha festejando a impunidade.

A última, a da moda, é a do milharal dos concursos 
públicos. Pena, porém, que ao invés de ir nos concursos de 
coronéis taludos (concursos de Tribunais, Ministérios e coisa 
e tal) o zabumba da PF só bateu até agora em prefeitura-
zinhas de meia tigela, onde os apadrinhados dos prefeitos 
até analfabetos são.

Ainda não vi nenhum padre e nenhum sanfoneiro nelas, 
mas as quadrilhas da política nacional são tão organizadas 
que até as mulheres que aparecem são mais bonitas e gos-
tosas do que as que a Globo leva a vida catando em Ipanema 
pra botar nas novelas dela.  

Quer um exemplo? Vou dar dois: A mulher de Cachoeira, 
aquela que ele tomou de um governador na própria quadrilha. E 
a irmã daquele banqueiro que o delegado Protógenes algemou 
quando andava atrás de grampiar quadrilhas em pleno STF.

Não seria por falta de “muié” boa, diga-se de passagem, 
que essas quadrilhas politico-administrativas iriam ficar sem ca-
samento. E nem sem juízes ou advogados da melhor qualidade.

Imaginem vocês o que não representa um ex-ministro da 
Justiça – eu disse da Justiça! - , advogando o silêncio de um 
bandido que a PF tem todos os seus diálogos de alta pericu-
losidade gravados e publicados em pleno Jornal Nacional(?)

Pois é, então viva o São João! Quer dizer, o Brasil!

# Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

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.

BRANCA DE NEVE E O CAÇADOR [Ação] Divulgação

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

Foto: Divulgação

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 
Shadows, EUA, 2012). Gênero: 
Comédia 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 Unidos, com a inten-
ção de escapar de uma terrível 
maldição que atingiu a família. 
Vinte anos depois, Barnabás 
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, 
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 PROCURA-
DOS (Madagascar 3: Europe’s Most 
Wanted, EUA, 2012). Gênero: Ani-
mação. Duração: 93 min. Classifi-
cação: Livre. Dublado. Direção: Eric 
Darnell, Tom McGrath, Conrad Ver-

non, com Ben Stiller, Chris Rock e 
David Schwimmer. Os amigos Alex, 
Marty, Melman, Gloria, rei Julien 
e os pinguins deixam o continente 
africano rumo à Europa. Eles vão 
parar em Mônaco, onde passam a 
ser perseguidos por uma obcecada 
agente de controle animal. Em ple-
na fuga, o grupo encontra abrigo 
em um circo em crise. Logo eles 
passam a ajudá-lo, iniciando um 
processo de revitalização que pode-
rá levá-los a uma turnê nos Estados 
Unidos e, consequentemente, de 
volta para casa. CinEspaço 3, em 
3D: 13h50, 15h30 e 17h20. CinEspa-
ço 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. Legen-
dado e dublado. Direção: Ridley 
Scott, com Michael Fassbender, 
Charlize Theron, Guy Pearce e Sean 
Harris. O visionário cineasta Ridley 
Scott retorna ao gênero que ele aju-
dou a definir, criando um épico de 
ficção científica original em um dos 
lugares mais perigosos do universo. 
No filme, uma equipe de cientistas 
e exploradores empreende jorna-
da que testará os limites físicos 
e mentais, colocando-os em um 
mundo distante, onde descobrirão 
as respostas para os dilemas mais 

profundos do ser humano e para o 
grande mistério da vida. CinEspaço 
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.

 Durante sua carreira, Luizi-
nho Calixto já gravou 11 álbuns, 
entre vinil e CDs. Ele ultrapassou 
as fronteiras brasileiras e mostrou 
sua arte também em países como 
Portugal, Espanha, França e Ar-
gentina. O músico e compositor 
tem sucessos gravados por Beto 
Barbosa, Dominguinhos, Zé Calixto, 
Bastinho Calixto, Magno e outros 
artistas conhecidos nacionalmente.

Quando morou no Rio de 
Janeiro, na década de 70, gravou 
seu primeiro disco intitulado Va-
mos Dançar Forró. Foi também 
nessa época que teve a oportu-
nidade de tocar com Sivuca, Do-
minguinhos, Jackson do Pandeiro 
e Luiz Gonzaga. 

Mais recentemente, Luizi-
nho participou de um encontro 
internacional de sanfoneiros, 

promovido pela Associação de 
Sanfoneiros do Brasil, em Jaú 
(SP), onde se apresentou na 
companhia do acordeonista 
italiano Mirco Pattarini. Além 
da sanfona de oito baixos, o 
músico também toca um pouco 
de acordeom de 120 baixos, 
violão, cavaquinho, zabumba, 
pandeiro, triângulo, agogô e 
reco-reco.

Luizinho Calixto tem vários discos gravados e já se apresentou em alguns países da Europa

Catedráticos do Ritmo no Corredor Cultural
Não é época de Carnaval, 

mas quem gosta da folia tem a 
oportunidade de relembrar um 
pouco daqueles momentos as-
sistindo, dentro da programação 
do Projeto ‘Corredor Cultural’, a 
partir das 15 horas de hoje, no 
Beco da Cachaçaria Philipéia, 
localizada no Centro da Capital, 
a apresentação – em ritmo bem 
cadenciado - da Escola de Samba 
Catedráticos do Ritmo, uma das 
agremiações mais tradicionais 
da Capital. O evento é realizado 
pela Funjope (Fundação Cultural 
de João Pessoa), instituição da 

Prefeitura do Município, todo 
final de semana.

Na ocasião, o clima de ani-
mação será garantido pela ba-
teria da Catedráticos do Ritmo, 
cujos integrantes vão estar co-
lorindo o Beco com suas vesti-
mentas nas cores da agremiação, 
cujas tonalidades são amarela, 
preta e branca.

Campeã por várias vezes no 
desfile do Carnaval Tradição de 
João Pessoa, ao longo dos anos, 
a Catedráticos do Ritmo era, em 
1967, apenas uma charanga, 
ou banda de música, composta 

principalmente por instrumentos 
de sopro. Com essa formação, 
desfilava pelas ruas do próprio 
bairro - o Róger - durante os 
festejos dedicados ao Rei Momo.

 A Escola de Samba Catedrá-
ticos do Ritmo nasceu, de fato, 
com essa denominação, apenas 
três anos depois, precisamente 
em 1970, na Ladeira Pedro Ulisses, 
onde estava localizada a residência 
da família Brito, idealizadora do 
projeto. A ideia de criá-la foi lidera-
da pelo tenente Brito, que recebeu 
o apoio de vários amigos, a exem-
plo de Agostinho Tomás, Severino 

Almeida, Eulálio Nascimento, 
Tenente Zito e dona Verbena, a 
madrinha da agremiação. 

Não é a primeira vez que o 
Projeto ‘Corredor Cultural’ ofe-
rece ao público, em 2012, uma 
agremiação carnavalesca como 
atração. Na edição do evento 
realizada no último sábado, por 
exemplo, a população pode as-
sistir a performance do Clube de 
Orquestra Piratas de Jaguaribe, 
do bairro homônimo, na Capital. 
Fundada em 1930, por amigos, já 
conquistou vários títulos no Car-
naval Tradição de João Pessoa.       
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SERVIÇO
 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) [3246-
3188]  Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449]  Teatro Severino Cabral 
[3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa do Cantador  [3337-4646]

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

# SBT

# BAND

# REDE TV
06h00 - Clip Especial
07h30 - Manhã Maior  
08h30 - Programa Amaury Jr.  
09h00 - Unipêtv
09h30 - TV Fama
10h00 - Clip Especial
11h00 - Arrasta-Pé Arapuan
13h00 - Cidade em Ação
14h00 - Redetv Esporte
15h30 - TV Kids
17h45 - Clip Especial
18h45 - Programa da Gente
19h45 - Amaury Jr. Show
20h50 - Redetvnews  
21h30 - Nestlé com Você
22h30 - Good News 
23h00 - Mega Senha
00h30 - Companhia de Viagem
01h15 - Manhã da Gente - Reprise
02h10 - Conexão Arapuan - Reprise
04h40 - Cidade em Ação - Reprise 

#Cena Aberta  
Ononbonbonb obcultura.auniao@gmail.com

Rainha condecora
escritor brasileiro

# A exposição Cenas da Mata 
Atlântica, que reúne foto-

grafias do captadas pelo olhar 
atento do biólogo Cláudio 
Almeida, pode ser vista até 
o dia 18 de julho na Estação 
Cabo Branco. A individual está 
dividida em três momentos: 
cenas mostrando a beleza da 
Mata Atlântica, as agressões 
humanas e a restauração 
da natureza. São mostradas 
66 imagens, destas, 50 são 
reveladas em papel fotográ-
fico. Outras 728 imagens são 
projetadas sobre módulos de 
superfície branca e um vídeo 
de 35 minutos também está 
sendo exibido na área da expo-
sição. A entrada é gratuita.

JOY DIVISION

# O clássico da banda britânica Joy Division ‘Love will tear us 
apart’ ficou no topo da lista das melhores músicas das últimas 

seis décadas da revista britânica “New Musical Express (NME)”. 
A publicação, que escolheu as faixas em comemoração aos seus 
60 anos, é uma das mais tradicionais revistas de música do Reino 
Unido.

# O longa-metragem Ro-
mance, de Guel Arraes, 

será exibido hoje, às 16h, 
na Estação Cabo Branco. 
O filme, inspirado no mito 
medieval do amor trági-
co entre Tristão e Isolda, 
recria a história de um 
casal de atores que vive 
na conturbada cidade de 
São Paulo. 

Romance é atração 
do Estacine

# Longe da Globo desde 
‘Duas Caras’, em 2007, Bet-

ty Faria assinou contrato com 
a emissora para atuar em 
‘Avenida Brasil’. Na trama, a 
atriz será Pilar Albuquerque, 
mãe de Alexia, personagem 
de Carolina Ferraz, e vai im-
plicar com o genro Cadinho, 
vivido por Alexandre Borges.

Betty Faria volta às 
novelas da Globo

Mostra reúne fotos 
da Mata Atlântica

Foto: Divulgação

# O economista carioca 
Eduardo Moreira, autor 

de Encantadores de Vidas, 
será condecorado pela rainha 
Elizabeth II, da Inglaterra, 
por seu trabalho pioneiro em 
prol da doma não violenta de 
cavalos no Brasil. A cerimônia 
acontecerá amanhã no Caste-
lo de Windsor, após a realiza-
ção da final da Copa do Mun-
do de Polo. Discípulo do mais 
famoso encantador de cavalos 
do mundo, o americano 
Monty Roberts, Eduardo viaja 
por todo o Brasil demons-
trando e aplicando o método 
de doma sem violência. Esta 
experiência é relatada por 
ele no livro Encantadores de 
Vidas, lançado em abril deste 
ano pela editora Record, com 
mais de 25 mil exemplares já 
vendidos. 

Ação é concentrada 
na cidade ficcional 

de Florida, na região 
serrana do Rio de 

Janeiro, e narrador é 
alter ego do auto

Ficção e memória
>>> LITERATURA >  Sagrada Família, livro de Zuenir Ventura, chega hoje às livrarias

A epígrafe é elucidati-
va: “Só dez por cento 
é mentira. O resto é 
invenção”, lembrança 

a uma famosa frase do poeta 
Manoel de Barros. Com esse 
ponto de partida, o jornalista e 
escritor Zuenir Ventura sentiu-se 
à vontade para escrever Sagrada 
Família, misto de memória e 
ficção que a editora Alfaguara 
lança hoje - o lançamento ofi-
cial acontece durante a Festa 
Literária Internacional de Paraty, 
em julho. “São lembranças que 
transformei em novas histórias”, 
conta. “Em um determinado 
momento, já nem sabia mais o 
que era fato real.”

Conhecido por grandes 
obras de não ficção (como 1968 
- O Ano Que Não Terminou), 
além de reportagens clássicas 
transformadas em livro (Chico 
Mendes - Crime e Castigo), 
Zuenir cultivava havia dez anos 
o projeto de delinear suas 
lembranças - não na forma tra-
dicional de autobiografia, mas 
uma mescla movida à nostalgia.

Assim, Sagrada Família 
concentra-se na cidade fic-
cional de Florida, na região 
serrana do Rio de Janeiro, nos 
anos 1940. Pelos olhos do nar-
rador, Manuéu (alter ego do 
escritor), surgem personagens 
hilariantes, como a tia Nonoca, 
uma viúva fogosa pois ainda 
jovem, e suas filhas Cotinha 
e Letinha, incansáveis na luta 
por um novo amor. Ao traçar 
o cotidiano de uma pequena 
comunidade, Zuenir consegue 
reconstruir um importante pe-
ríodo da história brasileira, que 
tanto compreende a iminente 
entrada na 2.ª Guerra Mundial 
como o importante passo na 
modernização da sociedade.

Fotos: Divulgação 

07h30 - A Hora da Fé
08h00 - Momento Espírita
08h30 - Nordeste Mais
09h00 - Negócios Imobiliários

“Essa foi uma época de 
muito recato escancarado e, ao 
mesmo tempo, muita malícia 
escondida, o que resultava em 
uma grande hipocrisia”, observa 
Zuenir, que se inspirou na histó-
ria de duas primas para criar as 
irmãs Cotinha e Letinha. “Ainda 
está muito viva a memória da 
minha família, que me serviu de 
mote”, conta o escritor, que con-
tratou uma pesquisadora para 
acertar datas e fatos históricos 
que ambientam a trama, en-
quanto ele próprio se ocupou de 
ouvir amigos e outros parentes.

“O cineasta Roberto Farias, 
por exemplo, meu amigo de 
infância, cobrou a presença da 
Viuvinha no livro”, diverte-se 
ele, referindo-se à figura da 
mulher que se tornou lendária 
na cidade por iniciar sexual-
mente os garotos. Embora 
Florida seja fictícia, Zuenir ins-
pirou-se em seus momentos 
vividos em Friburgo.

E ele garante que até um 

09h30 - Panorama
10h15 - Nova Tambaú
10h30 - Sábado Animado
12h15 - Ciencias Médicas
12h30 - Caso Especial Ao Vivo
13h30 - Eu a Patroa e as Crianças
14h15 - Programa Raul Gil
19h00 - Tambaú Notícias
19h45 - SBT Brasil
20h30 - Esquadrão da Moda
21h15 - Cine Família - Quem é essa 
Garota?
23h00 - Cine Belas Artes - Moonwa-
lker
00h45 - Dois Homens e Meio
01h30 - Panorama - Reprise
02h15 - Encerramento

06h05 - Globo Educação
06h25 - Globo Ciência
06h50 - Globo Ecologia
07h15 - Globo Universidade
07h40 - Ação
08h05 - Sítio do Picapau Amarelo
08h15 - Turma da Mônica
08h35 - TV Globinho
09h00 - Treino de F1 - GP da Europa
10h06 - TV Globinho
12h00 - JPB - 1ª Edição
12h48 - Globo Esporte
13h15 - Jornal Hoje
13h44 - Estrelas
14h24 - Caldeirão do Huck
15h45 - Futebol - Eurocopa
17h42 - Caldeirão do Huck
18h23 - Amor Eterno Amor                   

# GLOBO

# RECORD06h00 - Igreja Mundial
07h00 - Ahh Monstros
07h30 - Rocket Power
08h00 -  Auto Motor Vrum
08h30 - Vitória em Cristo
09h30 - Lugar Certo
10h00 - Verdade e Vida - Ig. Presb. 
do Brasil
10h30 - Ponto de Luz - Ig. Universal* 
11h30 - Clube do Fã
12h00 - Vitória em Cristo
13h00 - Acontece
14h15 - Deu Olé
15h15 - Eurocopa - Ao Vivo 
18h50 - Entrevista Coletiva
19h20 - Jornal da Band
20h25 - Momento da Sorte
20h28 - Show da Fé   
21h20 - Eurocopa - Melhores Momentos
21h30 - São João da Clube Tá Bom 
Demais - Ao Vivo de Campina Grande
00h00 - Fórmula Indy - GP de Iowa - 
Reapresentação
02h40 - L.O.L - Loucos Ou Loucuras
03h00 - Igreja Mundial
*O Ponto de Luz está em exibição ex-
cepcionalmente neste mês

07h00 - Nosso Tempo
08h00 - Fala Brasil Especial
09h45 - Esporte Fantástico
12h00 - Correio Verdade
13h20 - Correio Esportes
13h30 - Arraiá da Correio
15h30 - Record Kids
15h45 - Cine Aventura
17h30 - O Melhor do Brasil
20h00 - Jornal da Record 
20h30 - O Melhor do Brasil - Continuação
22h15 - A Fazenda
23h00 - Legendários
00h45 - 50 por 1
01h15 - Programação Iurd

[>>>] 

[>>>] 

Em julho
O lANçAMENtO oficial 
do livro será no próximo 
mês, na Festa Literária 

Internacional de Paraty, 
no Rio de Janeiro

caso aparentemente inverossí-
mil realmente ocorreu: trata-se 
da mulher que, sem ter rece-
bido nenhuma preparação da 
mãe, assustou-se com o ritual 
da lua de mel. “Embora fosse 
uma moça que se passasse por 
provocadora - vivia fazendo 
beicinhos para os meninos -, 
ela não sabia o que a esperava 
na noite de núpcias”, conta 
Zuenir, lembrando que o marido 

> Ubiratan Brasil
Agência Estado 

O jornalista Zuenir Ventura transforma recordações em novas histórias no livro Sagrada Família

19h10 - JPB - 2ª Edição
19h29 - Cheias de Charme
20h30 - Jornal Nacional
21h11 - Avenida Brasil
22h24 - Zorra Total
23h50 - UFC Combate
01h25 - Altas Horas
03h29 - Os Simpsons
03h52 - Corujão

Legendários, na Record

A Turma da Monica, na Globo

foi obrigado a levar a menina 
de volta à casa dos pais para 
receber uma, digamos, lição 
conveniente.

Se o projeto começou a ser 
concebido dez anos atrás, foi 
apenas em 2005 que começou 
a ganhar forma. “Conversei com 
o Roberto Feith (publisher da 
Objetiva) e acertei a publica-
ção. Mas acabei adiando, pois 
aceitei fazer duas encomendas.” 
Quando já pensava em arquivar 
a história, ele foi novamen-
te sondado pelo editor. Aí, o 
processo deslanchou: Zuenir 
enviou os capítulos já prontos, 
Feith aprovou e o escritor sen-
tiu-se novamente motivado a 
finalizar a trama.

“O título é uma ironia como 
registro de uma época, mas acre-
dito ter sido fiel ao fotografá-la”, 
comenta o autor, que confessa 
pouco intencionado a continuar 
sua carreira como ficcionista. 
“O jornalismo sempre foi minha 
maior ocupação.”

Áries (21/03 a 20/04)  

● O Sol em Câncer é pressionado por um 
denso aspecto de Plutão em Capricórnio e 
pode trazer alguns pequenos problemas ou 
desencantos no setor familiar. Uma mudança 
pode ocorrer nos próximos dias.

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.

“Nascente de astral elevado sob 
os eflúvios de Júpiter. A lua faz 
também aspecto com Urano, 
que facilita encontrar soluções 
inovadoras para problemas 
difíceis.”

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) 

● O Sol em Câncer recebe tenso aspecto de 
Plutão em Capricórnio mobilizando questões 
relacionadas às suas finanças e aquisições. 
Procure não se envolver em investimentos de 
risco nos próximos dias.

Capricórnio (21/12 a 20/01) 

● O Sol em Câncer recebe forte tensão de Plu-
tão em seu signo indicando algumas mudanças 
importantes em seus relacionamentos. Pro-
cure não se deixar envolver por provocações. 
Evite brigas e discussões.

Aquário (21/01 a 19/02)  

● O Sol em Câncer recebe tenso aspecto de 
Plutão em Capricórnio indicando possíveis 
mudanças em seu trabalho. Um projeto pode 
ser adiado, assim como o início a um novo 
trabalho. Cuide de sua saúde.

Peixes (20/02 a 20/03) 

● O Sol em Câncer recebe um tenso aspecto 
de Plutão em Capricórnio e mobiliza questões 
relacionadas ao amor e às amizades. Procure 
manter a calma, controle seu ciúme e senti-
mento de posse. Não se envolva em brigas.

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

  Crescente > 27/JUN
03:30

 Cheia > 04/JUN
11:11

 Ming. > 11/JUN
10:41
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>>> ESTREIA> Febre do Rato, de Cláudio Assis, evoca o teatro de Zé Celso e o cinema marginal

Cineasta pernambucano não 
se enquadra nos modelos 

de comportamento nem de 
cinema de mercado

Cláudio Assis estava quarta à noite em 
Florianópolis, promovendo o lança-
mento de Febre do Rato. Foi lá que 
ouviu de um admirador local – “Tu 

diz que não é gay (na verdade, a palavra era 
mais forte), mas tem sempre um em teus 
filmes.”Sim, e heteros, e homens e mulheres, 
e brancos, e negros, e mamelucos”. Cláudio 
Assis faz cinema pela tolerância, contra o pre-
conceito. A Febre é sobre poeta que cria uma 
comunidade de iguais, onde rola sexo, drogas 
e álcool. O filme faz a apologia da vida livre e 
desregrada. Evoca Dioniso, o cinema marginal 
dos anos 1970 e o teatro bacante de Zé Celso 
Martinez Corrêa. 

 É um filme na contracorrente do cine-
ma brasileiro atual. Seus palavrões não têm 
nada a ver com E Aí, Comeu?, que também 
estreou ontem e é uma grande aposta de 
mercado, com cerca de 550 cópias. O lança-
mento de Febre do Rato é muito menor, mas 
tamanho, no caso, não é documento. Você 
pode preferir o filme de Cláudio Assis - crítico 
de respeito prefere –, mas isso não significa 
que tenha de desprezar o olhar de Felipe Joffily 
sobre a infantilidade de Bruno Mazzeo e seus 
amigos de boteco.

Diretor fala sobre seu terceiro longa-metragem e mostra que vem melhorando a cada novo trabalho
Febre do Rato é o melhor dos três longas 

de Cláudio Assis. Como diretor, como ‘autor’, 
ele só foi crescendo – Amarelo Manga, Baixio 
das Bestas, Febre do Rato. Por não ter meias 
medidas, Claudião, como é chamado, carre-
ga várias etiquetas - transgressor, machista. 
Transgressor, ele é, machista, não se crê. E já 
houve quem o chamasse de moralista às aves-
sas. “É o c. .”, ele dispara. “A sociedade está 
muito careta”, avalia. Como não se enquadra 
nos modelos palatáveis de comportamento 
nem de cinema de mercado, desconcerta – 
no mínimo.

Claudião resiste à homogeneização de lin-
guagem que a Globo impôs ao país. De Norte 
a Sul, o você virou modelo de tratamento. Os 
gaúchos resistem, alguns cariocas e pernam-
bucanos também. Mas Claudião conjuga certo 
os verbos. “Tu não gostaste do meu filme, foi?” 
Quem disse? O repórter afirma que gostou, 
e muito. O poeta interpretado por Irandhir 
Santos é uma das grandes figuras do cinema 
brasileiro contemporâneo. Irandhir é pode-
roso. “Não é? Matheus (Nachtergaele) é um 
satanás, mas Irandhir tem a febre do rato, foi 
moído em coentro”, define o diretor.

E ele explica a origem do personagem. 
“Vou lhe contar - não contei pra ninguém. 
Estava na Rua Henrique Dias, de Olinda, 
quando vi o poeta, negro, pobre, poetando 
para as mulheres. De cara, ele me seduziu. 
Pensei - aquele cara somos todos nós.” Para 
um machista, como é chamado, Cláudio Assis 
foge ao modelo tradicional. Machos, fêmeas, 
gays, lésbicas - seu universo não discrimina 
nem classifica as pessoas. “A gente é tudo 
igual.” A mesma ideia vira conceito aplicado 

ao cinema. “É arte de equipe. O filme não é 
de Cláudio Assis. É de Walter Carvalho (o fo-
tógrafo), Hilton Lacerda (o roteirista), Renata 
Pinheiro (a diretora de arte), é de Matheus, 
de Irandhir.”

E porque Claudião abre os filmes à cria-
tividade de seus parceiros/colaboradores, 
eles vêm, e dão o melhor de si. “Na verdade, 
pago pouco, mas todo mundo se entrega, se 
integra.” Febre do Rato é filmado em suntuo-
so preto e branco, como O Baixio das Bestas 
e Amarelo Manga foram filmados em cores 
magníficas - “Amarelo”, de todos os filmes do 
diretor, é o que menos agrada ao repórter. 
Foi supervalorizado, na época, mas Claudião 
superou-se depois. Ele conta - “Walter (Car-
valho) quer sempre a definição antecipada. 
Se o filme vai ser em cores ou em PB, o 
tratamento é outro. Seria possível filmar em 
cores e transformar em PB, mas há todo um 
tratamento dos figurinos, dos cenários. A cor 
é muito importante, mesmo quando o filme 
é PB, e tem de ser pensada.”

Stanley Kubrick dizia que cinema é mon-
tagem - Cláudio Assis não compartilha dessa 
crença. “Não creio que se possa fazer nem 
salvar um filme na montagem. Apesar do va-
lor que tem o roteiro, o filme se faz no set, na 
realização, com o fotógrafo, o técnico de som e 
os atores.” Febre do Rato acompanha Irandhir 
Santos na pele do poeta. Zizo atravessa o filme 
poetando. É um libertário. Apaixona-se pela 
garota, Eneida (Nanda Costa). O nome não 
é gratuito. Eneida evoca o poema épico de 
Virgílio, que conta a saga de Enéas, o troiano 
salvo pelos gregos, que leva vida errante pelo 
Mediterrâneo até aportar na Itália, para ser o 

pai de todos os romanos. A cidade - o Recife - 
não é apenas fundo. É personagem da trama. 
Claudião odeia faz de conta. “Cinema tem de 
ser feito com respeito, olho no olho. Precisa de 
atitude. É uma arte revolucionária, que propõe 
mudanças e o problema é que hoje em dia as 
pessoas não lutam mais por mudanças. Lutam 
para garantir o emprego.”

O diretor empolga-se. “Cinema não é mer-
cado. É **, é **.” A definição seria considerada 
chula, de muito baixo nível. “Pô, Claudião, 
assim tu me derruba. Não vou poder botar 
essas coisas no jornal”, reclama o repórter. 
Ele ri - “Cara, tem de ousar. Não dá pra ficar 
bancando o certinho. Febre é direcionado para 
a juventude. É preciso mostrar que cada um 
pode fazer o que quiser, é só ter coragem. O 
poeta somos todos nós.”

O diretor pode ter, e tem razão, mas o 
poeta, Zizo, é Irandhir em outra atuação an-
tológica. Bastaram poucos anos e filmes para 
que ele se impusesse como um dos grandes 
atores do cinema brasileiro. Como diz o dire-
tor, ele tem a febre do rato. Em nordestinês, 
isso quer dizer - estar acelerado, excitado. O 
filme, e o elenco - Irandhir, Matheus, Nanda, 
Maria Gladys, etc. -, comunicam essa força.

> Luiz Carlos Merten
Agência Estado

# SERVIÇO
> Filme: a Febre do Gato
> Direção: Cláudio Assis. 
> Gênero: Drama (Brasil/ 2012, 90 minutos).
> Classificação: 18 anos.

Para Cláudio Assis o 
cinema é uma arte de 

equipe, por isso um 
filme não é só do 
diretor, mas dos

 fotógrafos, atores etc

Foto: Divulgação



João Pessoa > Paraíba > SÁBADO 23 de junho  de 2012

21 A UNIÃO 

Social
ELE DISSE

“Brega é perguntar o 
que é chique. Chique é 
não responder”

ZÓZIMO BARROSO DO AMARAL

“Nunca use bijuteria - es-
traga a reputação de uma 
mulher”

GABRIELLE COLETTE

ELA DISSE

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

FOTO: Goretti Zenaide

São João no Sítio
A CIDADE  de Matinhas realiza hoje e amanhã seu tradi-

cional São João no Sítio, no Parque da Laranja, considerada 
uma das maiores praças de eventos de todo o  Nordeste.

Embora reduzida por causa dos problemas enfrenta-
dos pela Prefeitura em decorrência da seca, a festa terá 
shows com Coroné Grillo, Forró da Querubina, Capilé, Tom 
Oliveira, Forró Safadão, além da novidade deste ano, que é 
o Tremendão do Forró, um ônibus adaptado para levar os 
turistas de Campina Grande até Matinhas, animados por 
trios pé-de-serra.

Cantata da Conciliação
O PROJETO “Cantata da Conciliação”, da Assessoria de 

Comunicação do TRT/PB, está finalista no X Prêmio Nacional 
de Comunicação e Justiça. Ele concorre com os projetos 
“Promotor por um dia”, do Ministério Público do Acre e 
“Racismo começa com ofensa, termina com justiça”, do 
Ministério Público de Pernambuco.

O projeto paraibano contou com as participações dos 
artistas Amazan, Beto Brito, Marco Di Aurélio, Os Nonatos 
e Pinto do Acordeon.

Verão 2013
SEGUNDO os 

últimos desfiles do 
SPFW, a inspiração 
das décadas de 50 
e 60 para o verão 
2013 trazem o efei-
to “Instagram”, que 
ajuda a resgatar o 
efeito lavado das 
fotos que tiveram 
seus tons esmaeci-
dos com a passagem 
do tempo. As saias 
virão rodadas, cal-
ças de comprimento 
mais curto, estam-
pas havaianas, tons 
pastéis, pin-ups e 
grandes armações 
de óculos.

Estação das Artes
O PREFEITO Luciano Agra comanda na próxi-

ma sexta-feira a inauguração da Estação das Artes, 
dentro do projeto de expansão da Estação Cabo 
Branco, no Altiplano.

O projeto foi iniciativa do governador Ricardo 
Coutinho quando ainda era prefeito da Capital.

Gervásio e Marletti Assis marcarão presenças na Feijunina próximo 
sábado

Presença bacana de Nídia Azevedo

Zum Zum Zum
   O aniversário de Stela Lima será comemorado no próximo 
dia 27 no restaurante Tererê. Será com um jantar onde ela vai reunir 
os filhos e as amigas que quiserem ir em ritmo de adesão.

   As lojas do Manaíra Shopping funcionarão hoje - Dia de São 
João - até 20h. Amanhã, será normal para lojas e áreas de lazer.

   Sônia Vitoriano informando que seu aniversário será dia 29 
e não como noticiamos ontem. A festança será na Feijunina, dia 30,  
que ela vai com Valmir e toda a família.

   Bom São João para nossos queridos leitores!

Socorro Mayer e a aniversariante de hoje, Suzana Souto Amorim

DOiS POnToS
   O empresário 

paraibano Marcos Luna 
lançou, esta semana 
em grande estilo, sua 
revista Acrópoles - Es-
pecial Recife, na capital 
pernambucana.

   O evento foi 
no Armazém Blu´nelle 
do também empresário 
paraibano Léo Couti-
nho e bastante divulga-
do na mídia local.

FOTO: Osmar Santos

FOTO: Dalva Rocha

Estimados Zuleidinha e Carlos Galvão em noite elegante

FOTO: Goretti Zenaide

De astros e galáxias
E POR FALAR em Estação Cabo Branco, quem 

se interessar pelos astros, planetas e galáxias, 
começa no próximo dia 10 de julho o Curso de 
Astronomia Básica oferecida por aquela instituição.

As aulas serão ministradas pelo astrônomo 
Marcos Jerônimo, sempre às terças e quintas-feiras, 
das 19h às 20h. Esta é a segunda turma do curso 
que tem sido bastante procurado pelos paraibanos.

A União atualizada
O JORNAL A UNIÃO  chegará amanhã às casas dos 

assinantes e bancas de toda a Paraíba com nova feição 
gráfica e editorial.

Sua equipe, sob o comando do jornalista Fernando 
Moura, está produzindo A União que será ainda mais 
paraibana, procurando estreitar as relações e ampliar 
os canais de comunicação com o público, colocando nas 
mãos dos nossos leitores um jornal que respeita a diver-
sidade e busca, a cada dia, fazer jornalismo com mais 
qualidade e profissionalismo.

Amigas para sempre
O CLUBE  Amigas Para Sempre realiza nesta segun-

da-feira sua tradicional reunião mensal. Será no Sonho 
Doce, sob o comando de Ezilda Rocha, com mini-desfile 
da Maison Norma Pedrosa e recolhimento de fraldas ge-
riátricas para serem doadas ao abrigo de idosos Fanuel.

Na ocasião serão comemorados os aniversários de 
Estelinha Mendonça, Leozita Barros, Beth Vasconcelos, 
Marluce Dias, Nice Guedes, Stela Lima e Nancy Pereira.

Tese na Espanha

O JUIZ do Trabalho, 
Sérgio Cabral dos Reis, co-
memora a nota 10 obtida 
na tese “Teoria e Crítica 
em Direitos Humanos e 
Globalização”, defendida 
na Universidade de Pablo 
Olavide, na cidade de 
Servilha, na Espanha. O 
juiz é especialista em Di-
reito Processual Civil pelo 
Unipê.

Colação de grau

ACONTECEM NOS 
DIAS  4 e 5 de julho as 
solenidades de colação de 
grau dos concluintes do 
Semestre 2012.1 do Unipê.

No dia anterior, have-
rá às 9h o Culto de Ação de 
Graças na Primeira Igreja 
Batista de João Pessoa e 
às 20h, a Missa de Ação de 
Graças no Ginásio Polies-
portivo da instituição.

!PARABÉNS

Médico João Batista Si-
mões, advogados Ricardo 
Martins Guerra, Roberto de 
Luna Freire, Suzana Souto 
Amorim e Jandilma Souza, 
empresário João Madeiro 
Costa, sra. Vanilda Rangel, 
ex-deputado Marcondes 
Iran Benevides Gadelha, 
jornalistas Chico Raimerson 
e Sonia Iost de Freitas.

Dançante
O JANTAR Dançante 

do Panorâmico, do Clube 
Cabo Branco, vai estar hoje 
em ritmo de São João. Com 
comidas típicas e música de 
Forró do Gavião, Sanfonei-
ra Lili e Chiquinho Paraíba. 
Restam poucas mesas, 
informa o empresário José 
Ruy.

Nelma
A JORNALISTA  Nelma 

Figueiredo vai comemorar 
25 anos de atividades na 
imprensa no próximo dia 
27. Será com uma anima-
da reunião no restaurante 
Sal & Brasa, em ritmo de 
adesão. Como é muito que-
rida, Nelma deverá reunir a 
galera amiga.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2012
REGISTRO NA CGE Nº 12.00826-6/2012
A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP, através da Comissão Perma-

nente de Licitação - CPL, realizará às 15h00min do dia 11 de julho de 2012, a Tomada de Preços 
nº 004/2012, do tipo menor preço, em regime de empreitada por preço unitário, tendo como objeto 
a conclusão da construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais, no município de Juazeirinho, 
Estado da Paraíba, pelo Programa Pró-Moradia. Os interessados poderão adquirir o EDITAL, me-
diante o ressarcimento das despesas de reprodução no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e obter 
informações perante a Comissão Permanente de Licitação, situada à Av. Hilton Souto Maior, nº 3059, 
Mangabeira I, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, de segunda a sexta das 08h00min 
às 12h00min, e das 14h00min às 18h00min, ou pelo telefone (83) 3213-9195, no mesmo horário. 

João Pessoa, 22 de junho de 2012.
ESMERALDO ALVES LACERDA

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº.01/2012
PROCESSO Nº. 323/2012-FUNESC
Registro na CGE nº. 12-00434-0
A Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC, torna público,para conhecimento dos inte-

ressados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 01/2012, ocorrida em 01/06/2012, 
objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DA FUNESC - FUNDA-
ÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAIBA E TEATRO SANTA ROZA, para o período de 12(doze) 
meses, fracassou em razão de terem sido apresentados preços superiores ao estimado, tendo sido 
autorizada a abertura de novo certame. 

João Pessoa, 19 de junho de 2012.
JACQUELINE MARIA DE PONTES LIMA TAVARES DE FARIAS

Pregoeira

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

Partido Trabalhista do Brasil - Comissão Provisória de João Pessoa - PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O PRESIDENTE DA COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO TRABALHISTA DO 

BRASIL - PT DO B de João Pessoa, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Estatuto 
do Partido e em especial a RESOLUÇÃO TSE nº 23.373/2011, resolve convocar todos os filiados 
convencionais e membros da Comissão para a Convenção Eleitoral Municipal, que será realizada 
no dia 30 de junho de 2012, das 13:00 às 17:00 horas, na Avenida Pedro II, 1715, Torre, nesta 
Capital, com a seguinte ordem do dia:

 Deliberar sobre:
1-Coligação e escolha de candidatos para eleições majoritárias de 07 de outubro de 2012;
2-Coligação e escolha de candidatos para eleições proporcionais de 07 de outubro de 2012;
3-Sorteio dos respectivos números para candidatos a Vereador;
4-Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.

João Pessoa, 21 de junho de 2012.
Marmuthe de Souza Cavalcanti

Presidente 

PREFEITURA MUNICIPALDE PILÕES
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratações de Atrações Musicais “FORRÓZÃO GAROTA SEVERGONHA, FOR-
ROZÃO FEITIÇO DE MENINA e SAFADÕES DO FORRÓ”, para se apresentarem nos dias 23 e 
24/06/2012, por ocasião dos Festejos Juninos, edição 2012. LOCAL: Praça João Pessoa - Centro 
da cidade de Pilões/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2012. DO-
TAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Pilões: 12.00 - 13.392.2004.2054 - 33.90.39.01 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PILÕES E JOÃO BATISTA SILVA DE MORAIS ME - CNPJ nº 15.027.652/0001-97 - CT Nº 
00141/2012 - 21.06.2012 - R$ 28.500,00 - Vinte e Oito Mil e Quinhentos Reais.

FÉLIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA
Prefeito

 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00007/2012.
OBJETO: Contratações das Atrações Musicais “FORRÓZÃO GAROTA SEVERGONHA, FOR-

ROZÃO FEITIÇO DE MENINA e SAFADÕES DO FORRÓ”, 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 Cultura e Lazer.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 20/06/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 02.2012
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA DA TRAIÇÃO/PB, torna público que fará realizar através 

da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baía da Traição 
- PB, às 10h00min do dia 11 de Julho de 2012, licitação na modalidade Tomada de Preços de n.º 
02.2012, tipo Menor Preço, destinada a Contratação de Empresa do ramo pertinente devidamente 
cadastrada no ORC, para: Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário, de conformidade 
ao Termo de Compromisso PAC203489/2012, que entre si celebram a Prefeitura Municipal de 
Baía da Traição/PB e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE/MEC. Demais 
esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, 
em dias úteis, no horário compreendido entre 08h00min e 12h00min. 

Telefone: (083) 3296-1100.
Baía da Traição, 22 de Junho de 2012.

GETULIO COSTA DE ARAÚJO
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2012
Torna público através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua João Pires de 

Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, que a  licitação modalidade Tomada de Preços 011/2012, 
do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para execução dos serviços  de USFs  que fun-
cionam no centro, bairros de Camalaú, Jacaré, Jardim Manguinhos e Salinas Ribamar no município 
de Cabedelo, fica adiada para  o dia 11 de Julho  do corrente ano as 09:00 hs.

Cabedelo - PB, 22 de junho de 2012
JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2012.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Reconheço e Ratifico a Dispensa de Licitação nº. 001/2012, nos termos do art. 24, inciso VIII, da 

Lei Federal nº. 8.666, de 21.08.1993, e atualizações posteriores. Objeto: contratação da prestação 
de serviços financeiros e outras avenças, em favor do Banco do Brasil S/A, inscrito no CNPJ sob o 
nº. 00.000.000/0001-91, no valor global de R$ 1.040.000,00 (hum milhão e quarenta mil reais), de 
acordo com o Parecer da Assessoria Jurídica do Município e relatório apresentado pela Comissão 
Permanente de Licitação.

Monteiro - PB, 18 de Junho de 2012.
Ednacé Alves Silvestre Henrique

Prefeita

RATIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças.
Processo Administrativo n.º 026/2012
Objetivo: Contratação de Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças pelo período 

de 60 (Sessenta) Meses.
Contratante: Prefeitura Municipal de Monteiro.
Contratado: Banco do Brasil S/A.
Valor global: 1.040.000,00 (hum milhão e quarenta mil reais).
Base Legal: Inciso VIII do Art. 24 da Lei Federal n.º 8666/93.

Monteiro - PB, 18 de Junho de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/12
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, em sua sede 

na Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá-PB, às 10:00 horas do dia 05 de julho de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de fogos 
de artifícios diversos. Recursos: Próprios do Município de Ingá, previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 019/05. Informações: no horário 
das 08:00 às 12:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Ingá - PB, 22 de junho de 2012
ANDRESSA RAFAELA ARAÚJO NÓBREGA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2012
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

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 habilitada as empresas CONOBRE ENGE-
NHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA e CONSTRUTORA WRE LTDA, sendo inabilitada 
a empresa SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA. Designado o dia 02.07.2012, às 09:00 horas para 
abertura dos envelopes propostas. 

Olho D´água - PB, 20 de Junho de 2012.
ALAELÇO SAMPAIO LEITE 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DO CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MONTAGEM DE PALCI, ILUMINAÇÃO, SOM 
E BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO E SAÕ PEDRO 
DE 2012, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Monteiro. FUNDAMENTO LEGAL: 
nos termos da Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA e a Lei Complementar Federal nº. 123/2006 - Processo 
Licitatório nº. 027/2012 - Carta Convite nº. 013/2012. DOTAÇÃO: 15.000.15.001.13.392.4011.3014.21
11 - 33.90.39.00. VIGÊNCIA: do presente contrato tem vigência até 120 (cento e vinte) dias, a partir da 
data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monteiro/Ednacé 
Alves Silvestre Henrique e a Empresa FRANÇA & PADILHA LTDA - ME, CNPJ 10.999.377/0001-50 
- CT Nº. 023/2012 - 22/06/2012 - Valor: R$ 70.500,00 (Setenta mil e quinhentos reais).

Monteiro - PB, 22 de Junho de 2012.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
CARTA CONVITE Nº. 013/2012

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-

dimento da Carta Convite nº. 013/2012, que em como objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA A MONTAGEM DE PALCI, ILUMINAÇÃO, SOM E BANHEIROS QUIMICOS PARA AS 
FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO E SAÕ PEDRO DE 2012, para suprir as necessidades 
da Prefeitura Municipal de Monteiro, e ADJUDICO seu objeto em favor da empresa: FRANÇA & 
PADILHA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.999.377/0001-50, com proposta de R$ 70.500,00 
(Setenta mil e quinhentos reais). 

Monteiro - PB, 22 de Junho de 2012. 
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 004/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Monteiro - PB/Ednacé Alves Silvestre Henrique. Contrata-

do: Emmanuel Fernandes de Freitas Góis - ME (Manuca Produções) CNPJ: 07.228.928/0001-77. 
Objeto: Contratação de shows artísticos de Bandas de Renome Regional, para apresentação nas 
Festividades do São João e São Pedro de 2012 do Município de Monteiro, no valor global do cachê 
de R$ 160.000,00 (Cento e Sessenta mil reais). Vigência: 150 (cento e cinqüenta) dias. Data da 
Assinatura: 22/06/2012. Fundamentação: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº. 8.666/93. Dotação 
Orçamentária: 15.000.15.001.13.392.4011.3014.2111 - 33.90.39.00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATOS DE CONTRATOS

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 005/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Monteiro - PB/Ednacé Alves Silvestre Henrique. Contratado: 

Flavio das Neves Silva - ME (FM Shows e Eventos) CNPJ: 11.107.114/0001-51. Objeto: Contratação 
de shows artísticos de Bandas de Renome Regional, para apresentação nas Festividades do São 
João e São Pedro de 2012 do Município de Monteiro, no valor global do cachê de R$ 57.000,00 
(Cinqüenta e sete mil reais). Vigência: 150 (cento e cinqüenta) dias. Data da Assinatura: 22/06/2012. 
Fundamentação: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº. 8.666/93. Dotação Orçamentária: 15.000.15.
001.13.392.4011.3014.2111 - 33.90.39.00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 004/2012
Reconheço e Ratifico a Inexigibilidade de Licitação nº. 004/2012, nos termos do artigo 26 da 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e com fundamento no art. 25, inciso III, do 
mesmo diploma legal, que tem por objeto a contratação de shows artísticos de Banda de Renome 
Regional, para apresentação nas Festividades de São João e São Pedro de 2012 do Município de 
Monteiro, em favor do representante exclusivo: Emmanuel Fernandes de Freitas Góis - ME (Manuca 
Produções) CNPJ: 07.228.928/0001-77, no valor global do cachê de R$ 160.000,00 (Cento e sessenta 
mil reais), de acordo com o relatório da CPL e parecer jurídico exarado no processo administrativo.

Monteiro, 21 de Junho de 2012.
Ednacé Alves Silvestre Henrique

Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 005/2012
Reconheço e Ratifico a Inexigibilidade de Licitação nº. 005/2012, nos termos do artigo 26 da 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e com fundamento no art. 25, inciso III, do 
mesmo diploma legal, que tem por objeto a contratação de shows artísticos de Bandas de Renome 
Regional, para apresentação nas Festividades do São João e São Pedro de 2012 do Município de 
Monteiro, em favor do representante exclusivo: Flavio Neves da Silva - ME (FM Shows e Eventos) 
CNPJ: 11.107.114/0001-51, no valor global do cachê de R$ 57.000,00 (Cinqüenta e sete mil reais), 
de acordo com o relatório da CPL e parecer jurídico exarado no processo administrativo.

Monteiro, 21 de Junho de 2012.
Ednacé Alves Silvestre Henrique

Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 

Getúlio Vargas, 194 - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Julho de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de transportes 
diversos, em veículo apropriado, conforme itinerário definido pela secretaria de Promoção Social. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 88279598.
Sapé - PB, 18 de Junho de 2012

ANTÔNIO EDSON DA SILVA
Pregoeiro Oficial

RESULTADO DE JULGAMENTO
A CPL do município de Juazeirinho/PB, constituída pela Portaria nº. 001/2012, vem pelo pre-

sente, TORNAR PÚBLICO para os interessados, o resultado de julgamento do Pregão Presencial 
nº 013/2012, cujo objeto é o FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O GOVERNO 
MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO/PB¸ que teve como vencedor: EXODO VIAGENS E TURISMO 
LTDA, com CNPJ nº 10.437.480/0001-06, cujo valor total é de R$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais).

Juazeirinho, 19 de Junho de 2012.
JOSÉ ROBERVAL DA SILVA

Pregoeiro Oficial

CCB CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF Nº 10. 919.934/0061-16, torna público 
que a SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação nº C5/2012 em João Pessoa, 21 de junho de 2012 - Prazo: 931 dias. Para a atividade 
de: no Bairro Caxitu - Fazenda Caxitu, Altura do km 96 da BR 101 - Zona Rural Município: CONDE 
- UF: PB. Processo: 2012-000730/TEC/LI-1263.

JANE DEODATO DOS SANTOS - CNPJ/CPF Nº 11.892.479/0001-34, torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1296/2012 
em João Pessoa, 24 de maio de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Armazenagem e co-
mércio varejista de GLP - Gás Liquefeito de Petróleo, na Rua José Cruz Nº 108 Bloco B Município: 
Pirpirituba - UF: PB. Processo: 2011-004527/TEC/LO-1522.

INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO - CNPJ Nº 15.170.465/0001-68, torna público que 
requereu a SUDEMA - Superintendência de Administração de Meio Ambiente, a Autorização da 
Licença Prévia, para Fabricação de Estruturas Pré-Moldados de concreto Armado - AC: 102m² 
situado no Sítio Salamargo - Processo 2012-003344/TEC/LP-0880 - Município: Pedras do Fogo - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – CNPJ/CPF N° 01.613.323/0001-13 Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação n° 902/2012 em João Pessoa, 12 de abril de 2012 – Prazo: 120 dias. Para a atividade 
de: Construção da barragem de terra homogênea. Na(o) – SITIO PEREIRO BRANCO Município: 
SÃO FRANCISCO – UF: PB. Processo: 2011-003176/TEC/LI-0750.
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – CNPJ/CPF N° 01.613.323/0001-13 Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação n° 795/2012 em João Pessoa, 2 de abril de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: Implantação do Sistema de Abastecimento de Água nos Sítios Carnaúba e Prata. Na(o) – SITIO 
CARNAUBA E PRATA Município: SÃO FRANCISCO – UF: PB. Processo: 2011-003172/TEC/LI-0747.
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – CNPJ/CPF N° 01.613.323/0001-13 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Insta-
lação n° 736/2012 em João Pessoa, 22 de março de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Construção de uma praça pública numa área de terreno de 273,75 m². Na(o) – R. FRANCISCO AN-
TONIO SILVEIRA S/N Município: SÃO FRANCISCO – UF: PB. Processo: 2011-003175/TEC/LI-0749.
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – CNPJ/CPF N° 01.613.323/0001-13 Torna pú-
blico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação n° 707/2012 em João Pessoa, 22 de março de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: Construção de uma unidade básica de saúde. Na(o) – DISTRITO DE DOIS RIACHOS Município: 
SÃO FRANCISCO – UF: PB. Processo: 2011-003174/TEC/LI-0748.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA-Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Licença de Instalação para o sistema adutor Saulo Maia, composto por capta-
ção flutuante no Açude Saulo Maia e Adutora de Água Bruta. Município - Areia UF: PB: Processo: 
2012-003218/TEC/LI-1508

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA-Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1532/2012 em João Pessoa, 18 de junho de 2012 - 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município 
de Cabedelo, praias de Areia Dourada, Camboinha, Poço e Ponta de Campina. Nas(os): Praias de 
Areia Dourada, Camboinha, Poço e Ponta de Campina. Município: CABEDELO UF: PB: Processo: 
2012-002656/TEC/LI-1443.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA-Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1533/2012 em João Pessoa, 18 de junho de 2012 
- Prazo: 730 dias. Para a atividade de:Implantação de melhoria no sistema de abastecimento 
d’água da cidade de Alhandra, com implantação de uma ETA convencional, completa, construída 
em fibra de vidro (ETA Padrão C-45). Na(o) MUNICIPIO Município: ALHANDRA UF: PB: Processo: 
2012-002044/TEC/LI-1381.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA-Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Licença de Instalação para o sistema adutor Saulo Maia, composto por capta-
ção flutuante no Açude Saulo Maia e Adutora de Água Bruta. Município - Areia UF: PB: Processo: 
2012-003218/TEC/LI-1508

Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP, CNPJ 09.111.618/0001-01 - torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação 
nº. 999/2012 em João Pessoa, 24 de abril de 2012 - Prazo 730 dias. Para atividade de: Conjunto 
Residencial Popular Unifamiliar com 30 (trinta) unidades e dotado do sistema de esgotamento sa-
nitário: Fossa Séptica, filtro anaeróbico e leito de secagem. Na (o) - sede do Município: INGÁ - PB. 
Processo: 2011-003626/TEC/LO-1203.

Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP, CNPJ 09.111.618/0001-01 - torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Instalação 
nº. 1427/2012 em João Pessoa, 8 de junho de 2012 - Prazo 365 dias. Para atividade de: Conclusão 
das instalações de 10 unidades residenciais padrão popular. Na (o) - sede do Município: MONTE 
HOREBE - PB. Processo: 2012-002353/TEC/LI-1421.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 

Getúlio Varghas, 194 - Centro - Sapé - PB, às 11:00 horas do dia 05 de Julho de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de frutas e verduras 
diversas, com entrega diária e periódica, conforme solicitação da Secretaria. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 88279598.
Sapé - PB, 18 de Junho de 2012

ANTÔNIO EDSON DA SILVA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
RESULTADO DE JULGAMENTO

A CPL do município de Juazeirinho/PB, constituída pela Portaria nº. 001/2012, vem pelo pre-
sente, TORNAR PÚBLICO para os interessados, o resultado de julgamento do Pregão Presencial 
nº 010/2012, cujo objeto é a LOCAÇÃO DE 06 CAMINHÃO COM PIPA ACOPLADO DESTINADO 
AO ABASTECIMENTO D’ÁGUA DESTE MUNICÍPIO¸ que teve como vencedor: CONSTRUTORA 
BORGES CASSIANO LTDA, com CNPJ nº 13.448.255/0001-63, cujo valor total é de R$ 231.000,00 
(Duzentos e Trinta e Um Mil Reais). 

Juazeirinho, 19 de Junho de 2012.
JOSÉ ROBERVAL DA SILVA

Pregoeiro Oficial

RESULTADO DE JULGAMENTO
A CPL do município de Juazeirinho/PB, constituída pela Portaria nº. 001/2012, vem pelo pre-

sente, TORNAR PÚBLICO para os interessados, o resultado de julgamento do Pregão Presencial 
nº 011/2012, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, MORTALHAS, VELAS E 
SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPOS PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS EM SITUAÇÃO 
DE DESVANTAGEM SOCIOECONÔMICA, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO/PB¸ que teve 
como vencedor(es): ALZEMAR ROCHA DUARTE-ME, com CNPJ nº 02.235.332/0001-80, cujo 
valor total é de R$ 48.000,00 (Quarenta e Oito Mil Reais), e AGENOR BATISTA DE LIMA, com 
CNPJ nº 00.467.086/0001-67, cujo valor total é de R$ 76.390,00 (Setenta e Seis Mil Trezentos e 
Noventa Reais).

Juazeirinho, 19 de Junho de 2012.
JOSÉ ROBERVAL DA SILVA

Pregoeiro Oficial

RESULTADO DE JULGAMENTO
A CPL do município de Juazeirinho/PB, constituída pela Portaria nº. 001/2012, vem pelo pre-

sente, TORNAR PÚBLICO para os interessados, o resultado de julgamento do Pregão Presencial 
nº 012/2012, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE LIVROS: 1-BRASIL INDIGENA AFRO-BRASILEIRO 
HISTÓRIA E MEMÓRIA E 2-MEU POVO MEU CHÃO, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUAZEIRINHO/PB¸ que teve como vencedor: GRAFICA E 
EDITORA SABER LTDA, com CNPJ nº 12.320.050/0001-35, cujo valor total é de R$ 297.600,00 
(Duzentos e Noventa e Sete Mil e Seiscentos Reais).

Juazeirinho, 19 de Junho de 2012.
JOSÉ ROBERVAL DA SILVA

Pregoeiro Oficial

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 23 de junho de 2012Publicidade
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PREFEITURA SÃO JOSÉ DOS RAMOS
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 002/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB, através da Comissão Permanente 

de Licitação, faz saber que após análise da documentação da única empresa presente ao certame 
licitatório TP 002/2012, que tem como objeto a Prestação de Serviços de Ampliação do Centro 
de Saúde Professora Maria Dolores de Araújo Ramos, foi a Empresa Treme Terra Construção e 
Serviços LTDA CNPJ 12.756.670/0001-11 CONSIDERADA HABILITADA.

Ficam todos os interessados devidamente notificados da decisão para nos termos da Lei 8.666/93, 
querendo no prazo de 05(cinco) dias úteis interpor recursos.

São José dos Ramos, 20 de junho de 2012.
ALEXSANDRA NÚBIA ALVES DE MORAIS

PRESIDENTE 

PREFEITURA SÃO JOSÉ DOS RAMOS
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 003/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB, através da Comissão Permanente 

de Licitação, faz saber que após análise da documentação da única empresa presente ao certame 
licitatório TP 003/2012, que tem como objeto a Prestação de Serviços de Ampliação e Reforma da 
Biblioteca Municipal Pio Chaves, foi a Empresa Treme Terra Construção e Serviços LTDA CNPJ 
12.756.670/0001-11 CONSIDERADA HABILITADA.

Ficam todos os interessados devidamente notificados da decisão para nos termos da Lei 8.666/93, 
querendo no prazo de 05(cinco) dias úteis interpor recursos.

São José dos Ramos, 20 de junho de 2012.
ALEXSANDRA NÚBIA ALVES DE MORAIS

PRESIDENTE 

Gasolina aumenta 7,83% na 2ª
>>> refinAriAS > Preço do diesel também vai sofrer reajuste 

O   aumento, no entanto, 
não terá impacto sobre 

o preço nas bombas, por-
que a equipe econômica 
zerou a alíquota da Cide 
(Contribuição de Interven-
ção no Domínio Econômico) 
para os dois combustíveis. 
Em nota oficial, o Ministério 
da Fazenda anunciou a dimi-
nuição do imposto para evitar 
que o aumento chegue aos 
consumidores e afete a infla-

A gasolina e 
o diesel vão ficar mais 

caros nas refinarias. 
A Petrobras anunciou 

ontem um 
reajuste de 7,83% 

para a gasolina 
e 3,94% para o diesel.  

ção. A pasta não informou o 
impacto da desoneração sobre 
os cofres públicos.

O cOmunicADO, A em-
PresA AfirmA - Para neu-
tralizar os impactos dos rea-
justes dos preços da gasolina 
e do diesel anunciados pela 
Petrobras, o Governo Fede-
ral decidiu reduzir a zero as 
alíquotas da Contribuição 
de Intervenção no Domínio 

Econômico incidente na co-
mercialização destes com-
bustíveis. 

Dessa forma, os pre-
ços, com impostos, cobra-
dos das distribuidoras e 
pagos pelos consumido-
res  não terão aumento. 
Desde novembro do ano 
passado, o litro da gasolina 
pagava R$ 0,091 de Cide. 
Para o óleo diesel, a alíquota 
era R$ 0,047 por litro. 

[em BrAsíliA]

Pai é preso em flagrante estuprando a filha
O corretor de imóveis 

Hélio Barcelos Guimarães, de 
49 anos, preso em flagrante 
estuprando a própria filha 
dentro de casa em Vicente 
Pires, região administrativa 
do DF, tratava a garota com 
possessividade. Segundo o 
delegado Raimundo Van-

derly, da 17ª Delegacia de 
Polícia (Taguatinga Norte), 
Hélio passou a ter a filha 
como mulher. A jovem de 
20 anos chegou a terminar o 
namoro por conta do ciúme e 
das agressões sexuais do pai, 
que não gostava que a filha 
saísse nem para trabalhar.

De acordo com a polícia, 
o homem já tinha passa-
do dez anos preso por ter 
matado a ex-mulher e tem 
passagem, também, por ser 
acusado de estuprar a so-
brinha, de 14 anos, há mais 
ou menos cinco anos. A ga-
rota veio morar em Brsília 

com o pai aos 15 anos de 
idade. A polícia conta que 
quando o homem descobriu 
que tinha uma filha mo-
rando em Palmas, Estado 
do Tocantins, fez contato 
com ela e pediu para que a 
garota viesse morar com ele 
em Brasília.



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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA
1ª VARA

EDITAL DE CITAÇÃO
EDT.0001.000030-3/2012
PRAZO: 30 (trinta) DIAS
AÇÃO MONITÓRIA nº. 0007483-65.2008.4.05.8200 – Classe 28.
AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
REU: MARCOS JOSE DOS SANTOS SOUSA e outros
CITAR E INTIMAR: MARCOS JOSE DOS SANTOS SOUSA, CPF de nº. 308.415.004-44 e VERA 

LÚCIA DE LIMA SOUZA, CPF  de nº. 133.296.184-34, em local incerto e não sabido.
FINALIDADE: Pagar, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor atualizado da soma em dinheiro 

objeto da ação monitória anteriormente referida, nos termos do CPC, art. 1.102 – B, na qual 
figuram a CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL, na qualidade autor(a)(es), e REU:  MARCOS JOSE 
DOS SANTOS SOUSA, na qualidade de ré(u)(s), tendo os honorários sido arbitrados, para o caso 
de não cumprimento da ordem de pagamento, em 10% (dez por cento) do valor da causa, c/c as 
custas processuais, conforme o seguinte demonstrativo:

Valor principal(débito) Honoráriosadvocatícios      Custas processuais  Total
R$ 20.714,99  R$ 2.071,49  R$ 103,57  R $ 

22.890,05
Observações:
(a) Na hipótese de cumprimento da ordem de pagamento, o(a)(s) R. (R.) ficará(ão) isento(s) das 

custas e dos honorários advocatícios, conforme o mesmo CPC, art. 1.102c, §1º;
(b) No prazo de 15 (quinze) dias, o(a)(s) R. (R.) poderá(ao) oferecer embargos, ficando 

advertido(a)(s) de que, caso não venha a ser cumprida a obrigação ou oferecidos embargos, 
constituir-se-á, de pleno direito, o titulo executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 
em mandado executivo, por força do CPC, art. 1.102-C, parte final, prosseguindo-se o feito 
em seus ulteriores termos, na forma do CPC, art. 475-J, acrescentado pela Lei nº. 11.232/2005;

SEDE DO JUÍZO: Rua João Teixeira de Carvalho, n.º 480, Brisamar, Cep 58031-900 - João 
Pessoa/PB – PABX: (83) 3216-4040.

Eu,  Alexandre de Sá Leitão Cunha, Sup. Assistente do Setor de Ações de Rito Especial 
e Mandado de Segurança, digitei o presente Edital. Eu, RÔMULO AUGUSTO DE AGUIAR LOU-
REIRO, Diretor da Secretaria da 1ª Vara, o conferi e subscrevo. João Pessoa, 1 de junho de 2012.

JOÃO BOSCO MEDEIROS DE SOUSA
Juiz Federal da 1ª Vara

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.: DANIELE COSTA DA SIVA - ME
CPF/CNPJ: 014727914/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$604,98
Cedente: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE REFRIGE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031903
Responsavel.: DAYANNA KELLY BELARMINO DA 
SILVA ME
CPF/CNPJ: 010262580/0001-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.815,40
Cedente: SAO BRAZ SA INDUSTRIA E COMERCIO DE
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031954
Responsavel.: ELIZABETH RODRIGUES DA SILVA ME
CPF/CNPJ: 012628088/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$571,82
Cedente: PASCHOALINI CALCADOS LTDA
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 029101
Responsavel.: FRANCISCO LUIZ DUARTE
CPF/CNPJ: 019304638-55
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 71,76
Cedente: GRANFER - IMPORTADORA E DISTRIBUIDO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031572
Responsavel.: FRANCISCO LUIZ DUARTE
CPF/CNPJ: 019304638-55
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 71,75
Cedente: GRANFER - IMPORTADORA E DISTRIBUIDO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031573
Responsavel.: INDUSTRIA DE PANIFICACAO E 
REST QUE
CPF/CNPJ: 013552504/0001-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$448,22
Cedente: MAPLAST COMERCIO ATACADISTA LTDA
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030252
Responsavel.: ITALO ANDRE DE SOUZA MINA
CPF/CNPJ: 552451704-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$220,00
Cedente: ODESIO DE SOUZA MEDEIROS
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 

JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031571
Responsavel.: JP ATACADAO
CPF/CNPJ: 003587015/0001-96
Titulo: DUP VENDA MERCR$941,00
Cedente: MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTD
Apresentante: MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA 
LTD
Protocolo: 2012 - 029560
Responsavel.: JP ATACADAO
CPF/CNPJ: 003587015/0001-96
Titulo: DUP VENDA MERCR$517,00
Cedente: MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTD
Apresentante: MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA 
LTD
Protocolo: 2012 - 029561
Responsavel.: LARISSA ALANA LEAL PAIVA
CPF/CNPJ: 097194264-11
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 58,08
Cedente: COSMECENTER COM COSM LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030388
Responsavel.: LIDER EVENTOS E CONSULTORIA 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 009332395/0001-02
Titulo: CHEQUER$3.900,00
Cedente: MATEUS DO NASCIMENTO CARVALHO
Apresentante: MATEUS DO NASCIMENTO CARVALHO
Protocolo: 2012 - 030532
Responsavel.: MARAZUL TURISMO LTD
CPF/CNPJ: 011897006/0001-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.000,00
Cedente: NEGOCIAL FACTORING FORMENTO 
COMERCI
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031606
Responsavel.: YNGRID POLYANE COSTA
CPF/CNPJ: 014207467/0001-11
Titulo: DUP VEN MER IND  R$365,56
Cedente: ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031886

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,  25/06/2012
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.: ANTONIO DE ANDRADE COSTA
CPF/CNPJ: 108761704-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$375,00
Cedente: CASA DO ESCAPAMENTO LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031646
Responsavel.: A BELISSIMA COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ: 008100543/0001-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.605,37
Cedente: BANCO VOTORANTIM S.A
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031489
Responsavel.: BRACOL BRAGA REVESTIMENTOS 
LTDA
CPF/CNPJ: 015163935/0001-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$209,39
Cedente: RAPIDO TRANSPAULO LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031417
Responsavel.: CIRCUITO ESPACO DE CINEMA LTDA
CPF/CNPJ: 003695435/0003-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.917,90
Cedente: PIPOLINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031853
Responsavel.: DAVID RICARDO DAS NEVES BORGES
CPF/CNPJ: 797185664-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.890,00
Cedente: ENGELTEC EQUIPAMENTOS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031751
Responsavel.: EMMANUELA BEZERRA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 072769864-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$964,98
Cedente: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE REFRIGE
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031474
Responsavel.: GENILDA NUNES DA SILVA
CPF/CNPJ: 006303992/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$790,83
Cedente: ORIGINAL AQUAPLUS F I C L EPP
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031519
Responsavel.: GILBERTO PAULO DA SILVA
CPF/CNPJ: 034438804-28
Titulo: DUP VEN MER IND  R$500,00
Cedente: GRANFER - IMPORTADORA E DISTRIBUIDO
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031585
Responsavel.: G.V.COMERCIO DE BIJ.LTDA-ME
CPF/CNPJ: 008531328/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$466,89
Cedente: FAB DE ELASTICOS SAO JOSE LTD
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031712
Responsavel.: HUMBERTO NASCIMENTO DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ: 009272018/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$142,76
Cedente: DAMPECAS LTDA

Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031406
Responsavel.: JL COMERCIO DE MATERIAIS ELE-
TRICOS
CPF/CNPJ: 010548447/0001-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.057,10
Cedente: TEL TELECOMUNICACOES E ELETRONICA L
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030877
Responsavel.: JL COMERCIO DE MATERIAIS ELE-
TRICOS
CPF/CNPJ: 010548447/0001-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.135,03
Cedente: TEL TELECOMUNICACOES E ELETRONICA L
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031199
Responsavel.: JOAO BATISTA FERREIRA ME
CPF/CNPJ: 010942456/0001-24
Titulo: DUP VEN MER IND  R$327,24
Cedente: DURATEX S.A.
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031440
Responsavel.: JOSE CARLOS BARBOSA VICENTE
CPF/CNPJ: 569668494-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$415,26
Cedente: LUIZ GONZAGA PEREIRA DE ALMEIDA JUN
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15. 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031248
Responsavel.: LENILSON DUARTE
CPF/CNPJ: 176867684-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$639,00
Cedente: PAULO SERGIO DA SILVA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030501
Responsavel.: MARCIA MATIAS GOMES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 012611315/0001-54
Titulo: DUP VEN MER IND  R$424,00
Cedente: WILSON FLORENCIO DO ROSARIO ME
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030986
Responsavel.: MARIA PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 012435571/0001-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$650,82
Cedente: MARITIMOS PESCADOS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030855
Responsavel.: MARIA PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 012435571/0001-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$753,40
Cedente: MARITIMOS PESCADOS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030864
Responsavel.: RICARDO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 007396324-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$650,00
Cedente: GRANFER - IMPORTADORA E DISTRIBUIDO
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031587

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,  23/06/2012
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

Diretório Municipal de Cabedelo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, ficam convocados, pelo presente edital, 
todos os filiados ao Partido Popular Socialista - PPS - Cabedelo/PB aptos a votar, para a CON-
VENÇÃO ELEITORAL que será realizada no dia 30 de junho de 2012, com inicio às 9 horas e 
encerramento às 17 horas, no Green Spa situada à rua Nova Floresta, S/N- Jardim Atlântico, nesta 
cidade, com a seguinte ORDEM DO DIA:

I - Estratégia eleitoral a ser adotada;
II - Deliberação sobre coligação;
III - Denominação da coligação (se aprovada);
IV - Escolha de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores;
V - Sorteio dos números dos candidatos a vereador.

João Pessoa, 23 de junho de 2012.

Ronaldo Sérgio Guerra Dominoni
Presidente Do Diretório Municipal de Cabedelo

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Padre Antônio Galdino, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 11:00 horas do dia 04 de Julho de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa es-
pecializada para execução dos serviços especializados na elaboração específica de exames por 
imagens e diversos, junto a Secretaria de Saúde de Pocinhos. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0022/2011. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33841811.
Email: pocinhoscpl.pregoeiro@gmail.com

Pocinhos - PB, 18 de Junho de 2012
JOSÉ AFONSO PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Padre Antônio Galdino, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 14:00 horas do dia 04 de Julho de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 02 veículos novos 
zero km, sendo 01(um) do tipo passeio e um (01) do tipo utilitário. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0022/2011. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33841811.
Email: pocinhoscpl.pregoeiro@gmail.com

Pocinhos - PB, 20 de Junho de 2012
JOSÉ AFONSO PEREIRA DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Julho de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Exedcução dos serviços di-
versos com máquina pesada do tipo retro escavadeira e trator traçado - hora máquina. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
22/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3384-1244.
Email: pocinhoscpl.pregoeiro@gmail.com

Pocinhos - PB, 18 de Junho de 2012
IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO (HOMOLOGAÇÃO)

PROCESSO              Nº 025/2012
INEXIGIBILIDADE     Nº 003/2012
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA HELENA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-

ções legais e com fundamento no Artigo 13 e Art. 25, inc. II, § 1º da Lei Federal Nº. 9.866/93 de 21 
de junho de 1993 e suas alterações posteriores e demais normas pertinentes e, CONSIDERANDO 
parecer da Procuradoria Jurídica do Município, exarado em atendimento à solicitação da Comissão 
de Licitação, para manifestar-se sobre o Processo Nº. 025/2012; CONSIDERANDO ainda, as infor-
mações constantes no Processo em epígrafe e o mais que dos autos constam,

R E S O L V E:
RATIFICAR O PROCESSO Nº. 025/2012
Objeto: contratação do profissional especializado na área de assessoria jurídica, para Prestação 

de Serviços Jurídicos e Administrativos, com atuação na Vara Única do Trabalho da cidade de Caja-
zeiras, Tribunal de Justiça do Estado, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal de Contas do Estado.

HOMOLOGAR em favor do Sr. Paula Laís de Oliveira Santana, brasileira, Bacharel em Direito 
pela Universidade da UNÊ - João Pessoa PB, portador do CPF: 064.659.174-67, residente à Rua 
Jose de Sousa Maciel nº 163, jardim Primavera II, Cajazeiras, Paraíba, no valor global R$ 15.000,00 
(quinze mil reais)  Fonte de Recursos Próprios do Município.

Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de SANTA HELENA, Estado da Paraíba,
 em 22 de junho de 2012.

ELAIR DINIZ BRASILEIRO
PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

22/06/2012
PROCESSO           Nº 025/2012
INEXIGIBILIDADE N° 003/2012
INSTRUMENTO: Contratação direta de uma profissional especializado na área de Assessoria 

Jurídica Administrativa, na modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para realizar os serviços jurídicos, 
defendendo este município, quando for o caso, essenciais ao perfeito funcionamento da máquina 
administrativa. 

PARTES: Prefeitura Municipal de SANTA HELENA.
                PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA 
OBJETO: Contratação direta de uma profissional especializado na área de Assessoria Jurídica Ad-

ministrativa, na modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para realizar os serviços jurídicos, defendendo 
este município, quando for o caso, essenciais ao perfeito funcionamento da máquina administrativa. 

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Correndo a despesa à seguinte Função Programática - 3.3.90.36 - Outros Serviços de Tercei-

ros - Pessoa Física.
VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2012.
SIGNATÁRIOS:

ELAIR DINIZ BRASILEIRO
Pela Prefeitura Municipal de SANTA HELENA, PARAÍBA.

PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA 
Pela CONTRATADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/2012
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudi-

cou o objeto desta licitação em favor de MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIDORA LTDA ME CNPJ 
11.636.967/0001-80 no valor total de R$ 2.980,00, KALCULU’S COM DE MÓVEIS E MÁQUINAS 
P/ ESCRITÓRIO LTDA CNPJ 40.980.187/0001-51 no valor total de R$ 15.389,00, GRAN MOTO 
CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA CNPJ 08.732.181/0001-96 no valor total de R$ 8.590,00, 
AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA CNPJ 08.039.087/0001-12 no valor total de R$ 40.300,00. 
Demais informações 83-3372-2246.

 Cuité - PB, em 22 de junho de 2012. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/2012
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto 

desta licitação em favor das empresas MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIDORA LTDA ME CNPJ 
11.636.967/0001-80 no valor total de R$ 2.980,00, KALCULU’S COM DE MÓVEIS E MÁQUINAS 
P/ ESCRITÓRIO LTDA CNPJ 40.980.187/0001-51 no valor total de R$ 15.389,00, GRAN MOTO 
CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA CNPJ 08.732.181/0001-96 no valor total de R$ 8.590,00, 
AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA CNPJ 08.039.087/0001-12 no valor total de R$ 40.300,00. 
Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do instrumento de contrato, 
nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem 
prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité - PB, em 22 de junho de 2012. 
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita Constitucional de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA
COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2012
OBJETO: Contratação de Serviço dedicado de conexão visando interligar órgão da Prefeitura 

Municipal de Várzea à rede mundial de comunicação baseada em protocolo IP – Internet, conforme 
especificações no edital e seus anexos.

DATA REUNIÃO: 05 de julho de 2012, ás 08:30 horas
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na 

sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 21 de junho de 2012

EDCLEIDE MEDEIROS SOUTO ROCHA
Pregoeira Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2012
OBJETO:  Contratação de serviços técnico especializados em digitação e processamento do SUS/

SIA/PAB, com assessoria  no cartão SUS, Hiperdia, e SIAB, conforme especificações constantes 
no Termo de Referência Anexo I deste Edital,

DATA REUNIÃO: 05 de julho de 2012, ás 10:30 horas
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na 

sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 21 de junho de 2012

EDCLEIDE MEDEIROS SOUTO ROCHA
Pregoeira Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012
OBJETO: Contratação de Serviço de locação de veiculo tipo utilitário destinado ao transporte 

de estudantes da zona rural para a sede do município de Varzea, conforme especificações no 
edital e seus anexos.

DATA REUNIÃO: 05 de julho de 2012, ás 12:00 horas
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na 

sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 21 de junho de 2012

EDCLEIDE MEDEIROS SOUTO ROCHA
Pregoeira Oficial

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2012
OBJETO: Aquisição de instrumentos musicais para a Filarmônica Abel Coelho da Silva, deste 

município, conforme especificações no edital e seus anexos.
DATA REUNIÃO: 06 de julho de 2012, ás 08:30 horas
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na 

sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 22 de junho de 2012

EDCLEIDE MEDEIROS SOUTO ROCHA
Pregoeira Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2012
OBJETO: Contratação de serviços de recarga de toner e cartuchos, locação impressora, 

maquina copiadora, destinado as atividades do município de Várzea, conforme especificações no 
edital e seus anexos.

DATA REUNIÃO: 06 de julho de 2012, ás 10:00 horas
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na 

sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 22 de junho de 2012

EDCLEIDE MEDEIROS SOUTO ROCHA
Pregoeira Oficial

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE PATOS E 
REGIÃO AVISO CHAPA ELEITA Em cumprimento ao disposto no parágrafo 2.º do Art. 532 da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT faço saber que a Chapa eleita no pleito realizado neste 
sindicato no dia 21/06/2012 foi a seguinte: DIRETORIA EFETIVOS: Andréa Carla Gomes Gouveia 
Souto Gurgel - José Candeia Lopes - Ana Maria Almeida Mota Parente - Ramaildes Alves Gomes 
- Antônio Carlos da Silva - Francisco Roberto Justino - Leidjany Monteiro Medeiros. SUPLENTES 
DIRETORIA EFETIVOS: Geraldo Cavalcanti Barbalho - Valdinete da Silva Lima Ferreira - Maria 
Alzira Leite Silva - Maria do Disterro Bento - Robson Andrade de Oliveira. CONSELHO FISCAL 
EFETIVOS: José Cirino da Silva - Francisca Coelho de Souza - Antônio José Moreira Macedo. 
SUPLENTES CONSELHO FISCAL: Luiz Antônio Gomes Rodas - Paulo de Tarso Carneiro Nunes 
- José de Alencar Nunes Figueiredo. DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO A FEDERAÇÃO: 
Aroldo Pereira da Silva - José Moura da Silva. SUPLENTES: Edilson Trindade Mamede  - Maria 
Zenaide Leite Benício Fernandes. Patos - PB, 22 de Junho de 2012 - ANDRÉA CARLA GOMES 
GOUVEIA SOUTO GURGEL - Presidente.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

Extrato  Realização De Licitação
Modalidade: Pregão Presencial 57/2012
Tipo : Menor Preço
Objeto:Aquisição de condicionadores de ar, destinados a algumas secretárias desta Prefeitura.
Realização: 05/06/2012 ás 8:30 hs
Informações e retirada de Edital: Prédio sede da Prefeitura Municipal sito à  rua João Pires de 

Figueiredo - s/n - Centro/Cabedelo - PB fone: 3250 3120 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2012
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil para execução dos 

serviços de pavimentação nas seguintes localizadas: Rua Severino Alves Pascoal - Conjunto 
Eduardo Ferreira, Areia Frontal da Quadra - Vila Regina, Rua Beira Rio (Principal) - Conjunto Beira 
Rio, Ruas Projetada 1, Projetada 2, Projetada 3 e Projetada 4- Conjunto Beira Rio, deste município

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C LTDA - VALOR: R$ 240.782,46
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pm.riotinto@famup.com.br.

Rio Tinto - PB, 21 de Junho de 2012
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUN. DE SÃO SEB. LAGOA DE ROÇA/PB
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TP Nº 00002/2012
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2012, que objetiva: Contra-
tação de empresa de engenharia civil para execução de serviços de construção de pavimentação de 
vias na sede do Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: AMK ENGENHARIA - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA - R$ 400.049,60 
(quatrocentos mil quarenta e nove reais e sessenta centavos). 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 22 de Junho de 2012. 
LÚCIO FLÁVIO BEZERRA DE BRITO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2012
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Padre Zeferino Maria, S/N - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Julho de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Pão do tipo francês 
e doce, salgados e bolos diversos sabores. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 e das 14:00 as 16:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 81371661.
Sapé - PB, 20 de Junho de 2012

FLAVIANA LÍDIA S. DE LUNA
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 104/2012
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, sediada na Rua Juarez Távora, 93, Centro, Santa Rita-PB, 

torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço por 
item, às 08:00 horas do dia 05 de Julho de 2012, para contratação de empresa especializada para 
registro de preços, consignado em ata, para eventual fornecimento de produtos diversos voltados 
à alimentação, destinados as necessidades da Administração Municipal. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93, 10.520/02 e Lei Complementar 123/06. Edital, anexos e outras informações 
no endereço acima citado, das 08:00 às 12:00 horas. 

Santa Rita-PB, 14 de Junho de 2012
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Olívio Maroja, 278 - Centro - Araçagi - PB, às 14:00 horas do dia 05 de Julho de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de consumo de 
laboratório diversos, destinado a Secretaria de Saúde deste município.  Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2009. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32741605.
Email: prefeituraaracagi@gmail.com

Araçagi - PB, 22 de Junho de 2012
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Olívio Maroja, 278 - Centro - Araçagi - PB, às 16:00 horas do dia 05 de Julho de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de transportes 
de estudantes diversos.  Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32741605.
Email: prefeituraaracagi@gmail.com

Araçagi - PB, 22 de Junho de 2012
WALBERTO JOSÉ DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2012
A CPL, constituída pela portaria nº. 003/2012 de 16 d  e maio de 2012 do FUNDO MUNICIPAL 

DE SAUDE DE UIRAUNA, vem através deste AVISO tornar público para os interessados, o resultado 
de julgamento da TOMADA DE P REÇOS Nº 001/2012, cujo objeto é  EXECUCAO DO SERVICOS 
DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA/PB.

VENCEDOR/VALOR:
AMPLA - CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVICOS LTDA.
R$ 200.030,48 (Duzentos Mil, trinta reais e quarenta e oito centavos)

Uiraúna PB, 20 de junho de 2012.
GLAUBER BATISTA FERREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2012
A CPL, constituída pela portaria nº. 003/2012 de 16 de maio de 2012 do FUNDO MUNICIPAL DE 

SAUDE DE UIRAUNA, vem através deste AVISO tornar público para os interessados, o resultado de 
julgamento da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2012, cujo objeto é  Execução do Serviços de CONS-
TRUÇÃO DE ÁREA PARA ACADEMIA COM AMBIENTE DE APOIO, neste município de Uiraúna/PB.

VENCEDOR/VALOR:
AMPLA - CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVICOS LTDA.
R$ 167.671,86 (cento e sessenta e set e mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta e seis 

centavos)
Uiraúna PB, 20 de junho de 2012.

GLAUBER BATISTA FERREIRA
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Padre Antônio Galdino, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Julho de 
2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
medicamentos padronizados e psicotrópicos diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0022/2011. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33841811.
Email: pocinhoscpl.pregoeiro@gmail.com

Pocinhos - PB, 18 de Junho de 2012
JOSÉ AFONSO PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial
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>>> tecnoloGia > Evento ocorrerá em julho e deverá atrair 40 mil entre cientistas e comunidade acadêmica 

João Pessoa vai sediar o Congresso e a 
Copa Mundial de Robótica em 2014 

a cidade de João Pessoa foi escolhida para sediar 
o Congresso Mundial de Robótica e a Copa do 

Mundo de Robótica (RoboCup 2014). O anúncio 
sobre a aprovação da proposta brasileira foi feito 

na noite de ontem pela RoboCup Federation, 
durante congresso realizado na cidade do México, 

mas o anúncio oficial acontece hoje

Os eventos serão realizados 
pela primeira vez no Brasil, 

sendo a Copa do Mundo de 
Robótica considerada pelo Mi-
nistério dos Esportes um evento 
paralelo a Copa do Mundo 
de 2014 que será realizada no 
Brasil. 

O Congresso e a Copa vão 
trazer à Paraíba 4 mil pessoas 
entre cientistas e a comunidade 
acadêmica de todo o mundo 
e juntos se tornarão o maior 
evento internacional já reali-
zado na Paraíba. “São eventos 
que nos deixarão uma herança 
de pioneirismo em robótica 
no país e envolverá os estu-
dantes das escolas estaduais 
e municipais em oficinas com 
equipamentos de ponta e os 
principais especialistas em ro-
bótica do mundo”, destacou o 
governador Ricardo Coutinho.   

A cidade de João Pessoa 
concorreu com Fortaleza e ou-
tras cidades asiáticas. Para o 
secretário executivo de Turismo, 
Walter Aguiar, o interesse do 
Governo do Estado em buscar 
recursos para garantir a realiza-
ção dos eventos, o oferecimento 
de um espaço apropriado como 
o Centro de Convenções e o tra-
balho de inclusão realizado pela 
Prefeitura de João Pessoa desde 

2005 foram determinantes para 
a seleção da Capital paraibana 
como sede do congresso e da 
copa do mundo de futebol de 
robôs. O evento ocorrerá em 
julho de 2014, logo após a Copa 
do Mundo da Fifa, e deve atrair 
milhares de pessoas, de várias 
partes do mundo, para a Capital 
paraibana. O professor de robó-
tica da Universidade Estadual 
Paulista (UNESP), Alexandre 
da Silva Simões, destacou a 
importância do evento que, 
assim como a Copa do Mundo, 
deixará o Brasil em evidência 
durante junho e julho de 2014.

“É a primeira vez que o 
Brasil será sede de um dos maio-
res encontros de tecnologia do 
mundo”, ressaltou o professor.

A competição é apoiada 
pelo Ministério do Esporte, 
Governo da Paraíba e Prefei-
tura de João Pessoa, além do 
Convention Bureau de JP. A 
aprovação foi possível através 
de parceria entre professores 
de robótica de universidades 
brasileiras, como Unesp, FEI, 
UFRN, UFES, UFSJ, UFCG e 
UNEB, e apoiada por mais de 
60 pesquisadores da Sociedade 
Brasileira de Automática (SBA) 
e da Sociedade Brasileira de 
Computação (SBC).

[PRoeRd]

Programa vai envolver
mais escolas na Paraíba

O Governo do Estado 
está discutindo estratégias 
para ampliar o Programa 
Educacional de Resistência às 
Drogas e à Violência (Proerd). 
Na quinta-feira passada, o 
secretário executivo chefe 
da Casa Civil, Lúcio Flávio 
Vasconcelos, se reuniu com a 
coordenadora do programa, 
capitã Ticiana Soares, e a 
psicóloga do Programa Esta-
dual de Políticas sobre Drogas 
(PEPD), Ana Cristina Ouro. 

O Proerd é desenvolvido 
pela Polícia Militar e atua de 
forma efetiva nas escolas, por 
meio de mensagens lúdicas e 
práticas de valorização à vida, 
ressaltando a importância de 
se manter longe das drogas e 
da violência. O programa é 
estruturado em 10 lições, mi-
nistradas em 10 semanas por 
um policial militar fardado 
que atua como um educador 
social.

Atualmente o Proerd 
conta com 74 instrutores que 
aplicam as técnicas de com-
bate às drogas em institui-
ções públicas e privadas da 
Paraíba. A intenção é ampliar 
esse número,  capacitando 
policiais militares, para que 
o programa tenha ainda mais 
abrangência. “O governador 
tem uma preocupação muito 
grande com relação ao au-
mento do consumo de drogas 
em nosso Estado e nós temos 
no Proerd uma ação preven-
tiva que dará frutos a médio 
e longo prazo. Esse programa 
tem uma capilaridade de ação 
muito ampla e daremos todo 
o apoio para que ele atinja de 
fato as crianças e jovens dos 
223 municípios”, afirmou 
Lúcio Flávio Vasconcelos.

Durante a reunião, a ca-
pitã Ticiana Soares explanou 
sobre a importância do for-
talecimento do vínculo entre 
a Polícia Militar, a escola e a 
família, enfatizando as par-

cerias como as maiores res-
ponsáveis para o crescimento 
do programa no combate 
às drogas. “As parcerias são 
extremamente necessárias, 
porque para a PM estar em 
sala de aula é necessária uma 
formação e isso demanda 
custos. Temos ao nosso lado 
a Secretaria de Educação do 
Estado, a Secretaria de Segu-
rança e a Casa Civil que estão 
nos dando um apoio muito 
grande”, disse. 

Ela elogiou ainda a visão 
da gestão estadual na educa-
ção preventiva como algo en-
riquecedor para a sociedade. 
“A articulação dessas institui-
ções mostra a preocupação 
do governo na busca pela 
pacificação e o crescimento 
social”, afirmou.

De acordo com a psi-
cóloga Ana Cristina Ouro, 
a atuação do Proerd é de 
suma importância no âmbito 
da prevenção às drogas. “O 
trabalho desenvolvido pela 
Polícia Militar com crianças 
e adolescentes dentro das es-
colas é essencial para o desen-
volvimento de uma sociedade 
coesa e o PEPD tem a função 
de se articular com as políticas 
públicas de combate às drogas 
nas diversas secretarias de 
governo. Essa ação tem todo 
o nosso apoio”, concluiu.

o PRoGRaMa - O Proerd 
atua desde 2000 na Paraíba 
e já formou 80 mil crianças 
e adolescentes. Em agosto, 
haverá a formatura de mais 
2.000 jovens em João Pessoa, 
900 em Guarabira e 600 em 
Sousa. Nesse semestre, a 
previsão é de 6.000 crianças 
e adolescentes formadas em 
todo o Estado.

As aulas do Proerd são 
ministradas uma vez por 
semana, durante 60 minu-
tos, dentro da própria sala 
de aula. 

Foto: Secom-Pb

A Polícia Militar disponi-
bilizou todo o seu efetivo no 
esquema de segurança para 
os 223 municípios paraibanos 
nestes festejos juninos, com 
atenção especial para Campi-
na Grande, onde é realizado 
o Maior São João do Mundo. 
Nos 18 dias considerados 
de maior fluxo, mais de 500 
policiais militares estarão de 
plantão, reforçando a segu-
rança no Parque do Povo e 
em toda a região de Campina 
Grande. Nos dias de menor 
fluxo, serão 250 homens.

O comandante geral da 
Corporação, coronel Euller 
de Assis Chaves, participou 
da solenidade de abertura 
das festividades e lançou o 
policiamento ostensivo. O 
quantitativo e o posiciona-
mento das tropas durante o 
mês de festividades foram 
definidos em reunião entre 
o coronel Euller Chaves, o 
comandante do Policiamento 
Regional, coronel Wolgrand, 
o comandante do 2º BPM, 

tenente-coronel Souza Neto, 
e demais policiais de tropas 
especializadas da região.

Em João Pessoa, será 
reforçado o policiamento 
junino nas áreas onde acon-
tecem os festejos. No Ponto 
de Cem Réis, terá um reforço 
no policiamento de 200 ho-
mens, contando com o apoio 
da Cavalaria, Rotam, Rádio 
Patrulha e BPTran. 

c a M P i n a G R a n d e  – 
Quem entrar no Parque do 
Povo será vistoriado por ho-
mens do patrulhamento ordi-
nário e ainda do Batalhão de 
Trânsito, que serão distribuí-
dos em 10 pontos de bloqueio. 
Dentro do Parque do Povo, 
devem operar 15 grandes 
patrulhas, cada uma formada 
por 10 homens, além de dois 
patrulhões de 10 homens do 
Bope, cada um.

Dentro e em torno do 
Parque do Povo, estarão insta-
lados 14 postos de observação 
da Polícia Militar. Ainda vão 

reforçar a segurança tropas 
da Rotam, Ciclopatrulha, Ca-
valaria e Canil, que estarão a 
postos na área da festa e em 
ruas adjacentes. Uma Van que 
funciona como uma Unidade 
de Comando Móvel estará em 
pontos estratégicos da festa 
em dias alternados. 

Oito viaturas-xadrez vão 
ficar à disposição para remoção 
de possíveis pessoas detidas no 
evento para a Central de Polícia 
ou delegacias. O esquema será 
setorial, ou seja, cada área será 
comandada por um oficial, 
e este, será subordinado ao 
oficial responsável pelo policia-
mento de todo o evento.

MonitoRaMento coM 
câMeRaS – A tecnologia tam-
bém vai reforçar o policiamen-
to do São João de Campina 
Grande. Cerca de 30 câmeras 
vão monitorar pontos, dentro 
e fora do Parque do Povo. As 
imagens, em tempo real, serão 
transmitidas diretamente para 
uma Central de Monitoramen-

to instalada num posto fixo de 
comando da PM, que ficará na 
área central da festa.

Zona RuRal  – O es-
quema de segurança começa 
a atuar a partir das 19h e 
segue até o final dos shows. 
Segundo o comandante geral 
da PMPB, coronel Euller de 
Assis Chaves, o objetivo do 
esquema “é focar a área cen-
tral da festa sem esquecer as 
demais localidades de Cam-
pina Grande, como também, 
a área rural”.

De acordo com ele, por 
toda a região metropolitana, 
nesse período, vão circular 
oito viaturas de Rádio Patru-
lha pelos bairros. Para a região 
de São José da Mata, a PM vai 
distribuir duas viaturas: uma 
para a zona urbana e outra 
com equipe especializada 
para a zona rural. O mesmo 
acontece em Galante, que ain-
da vai contar com o reforço de 
10 policiais em todos os dias 
de festa.

Mais de 500 PMs atuam em CG
[MaioR São João do Mundo]

Policiais militares embarcam em ônibus para reforçar a segurança pública nos 223 municípios que realizam os festejos juninos neste mês de junho

Armas são apreendidas e três 
são detidos em Catolé do Rocha

Para garantir a segu-
rança dos municípios que 
compõem a região de Catolé 
do Rocha durante o São João, 
policias civis da 8ª regional 
desencadearam na manhã de 
ontem a operação ‘Rasta Pé’, 
que resultou na apreensão 
de várias armas e na prisão 
de três pessoas.

F o r a m  a p r e e n d i d a s 
duas espingarda, calibres 
12 e 20, com munições, dois 
revólveres calibre 38 e duas 
espingardas “soca-soca” 
fabricadas artesanalmente, 
além de uma pequena quan-
tidade de entorpecente e de 
dinheiro. 

No município de Brejo 
dos Santos, Getúlio Mariano 
da Silva, 71 anos, foi preso 
por porte ilegal de arma. 

Em Catolé do Rocha, os 
policias prenderam Iranildo 
Costa da Souta, 25, e José 
Raimundo Alves, também 
por estarem de posse do ar-

mamento de maneira ilegal.  
De acordo com infor-

mação do delegado regional, 
Marcos Vinícius Damasceno, 

a operação foi subsidiada por 
informações repassadas pela 
população local através do 
disque denúncia 197.     

armas e munições foram apreendidas ontem na operação “Rasta Pé”

Foto: Secom-Pb

[eX-Modelo]

PC recebe 
carta com 
pista de Eliza 

Foi entregue ontem à 
Polícia Civil a carta anônima 
que supostamente indica 
o paradeiro do corpo de 
Eliza Samudio. Segundo a 
assessoria de imprensa da 
corporação, o delegado Wag-
ner Pinto, responsável pelas 
investigações do caso, não 
irá se pronunciar até serem 
comprovados a procedência 
do documento e o conteúdo 
das informações. José Artei-
ro, advogado da mãe da mo-
delo, acredita que essa carta 
possa causar uma reviravolta 
no caso.

“O delegado disse que 
começará a investigação logo 
mais”, disse o advogado. A 
carta enviada por um anôni-
mo à mãe de Eliza Samudio 
na última quarta-feira traz de-
talhes sobre a possível locali-
zação do corpo da ex-modelo. 
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