
Comitê vai fiscalizar 
ações contra a seca

Agra confirma 
acordo e apoia 
Luciano Cartaxo e 
Nonato Bandeira

Ariane Sá pede  
exoneração 
da Secretaria 
de Educação

decreto

eleição mudança

O Governo do Estado 
instituiu o Comitê Estadual de 
Fiscalização das Ações contra 
a Estiagem para fiscalizar o 
uso correto dos recursos de 
combate à seca. Página 15

O prefeito de João Pessoa, 
Luciano Agra, anunciou on-
tem, em entrevista coletiva, 
que vai  apoiar o pré-candida-
to do PT à Prefeitura da Capi-
tal, Luciano Cartaxo, e o vice 
na chapa, jornalista Nonato 
Bandeira, do PPS. Página 17

A secretária municipal de 
Educação e Cultura de João 
Pessoa, Ariane Sá, pediu exo-
neração do cargo ontem à tar-
de. O motivo não foi divulgado. 
Hoje, o prefeito Luciano Agra 
deve divulgar o nome do novo 
titular da pasta. Página 18
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87% da comunidade escolar 
tem preconceito contra gays

Pesquisa da USP revela 
que, nas escolas públicas 
brasileiras, 87% da comu-
nidade – alunos, pais, pro-
fessores e servidores – tem 
algum grau de preconceito 
contra homossexuais. Segu-
do outro estudo, em Brasília, 
44% dos estudantes do sexo 
masculino dizem que não 
gostariam de estudar com 
homossexuais. Página 11
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Fonte: INMET
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Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
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nublado com 
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Fonte: Marinha do Brasil

baixa 03h32 0.7m

baixa 16h11 0.6m

ALTA 09h54 2.1m

ALTA 23h47 2.1m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,071 (compra) R$ 2,072 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,990  (compra) R$ 2,130 (venda)
EURO   R$ 2,593 (compra) R$ 2,596  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l Sine-JP oferece 218 vagas; 173 não exigem experiência anterior
l Governo convoca novos classificados para curso de formação da Cehap

LEITOR ANTENADO
Participe do debate de assuntos polêmicos (#) no twitter @uniaogovpb. 
as melhores tuitadas serão publicadas diariamente nas páginas de a união.  

Foto: evandro Pereira

A UNIÃO  

Deputados aumentam em 
25% verba de gabinete Página 19

Uma decisão da juíza Daniela Falcão Azevedo proibiu a Energisa Paraíba de realizar o 
corte de energia de “gatos” em seis municípios do Sertão do Estado. Página 25

Motoristas reclamam da falta de vagas para estacionar no Centro da Capital Página 13

João Pessoa, Paraíba - QUaRTa-FEiRa, 27 de junho de 2012

Foto: luiz Vaz/Secom-JP

Casas atingidas pelas chuvas 
são demolidas em JP Página 14

Três moradias que ficaram danificadas com as chuvas foram derrubadas na manhã de ontem na Comunidade Saturnino de Brito

Humberto Pontes 
fala sobre novas 
tecnologias de 
investigação policial

Entrevista

CÂMARA FEDERAL

PÁGINA 3

Portugal enfrenta a 
Espanha por uma vaga 
na final da Eurocopa

Página 24

Corinthians inicia hoje 
luta pelo título inédito 
da Copa Libertadores

Página 24

Energisa é proibida de cortar “gatos”

119 anos - PATRIMÔNIO DA PARAÍBA 

Foto: divulgaçãoFoto: divulgação
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Domingos Sávio

Não deixou de causar certo alívio 
a aprovação da cassação do mandato 
do senador Demóstenes Torres (atual-
mente sem partido), pelo Conselho de 
Ética do Senado Federal, cujos mem-
bros acataram representação por que-
bra de decoro parlamentar encaminha-
da pelo PSOL há cerca de três meses.

É que dão mostras de alta resis-
tência e elasticidade os tentáculos da 
suposta rede criminosa liderada pelo 
bicheiro Carlinhos Cachoeira, acusado 
de cooptar políticos, empresários e au-
toridades, envolvendo, portanto, gente 
poderosa em esquemas de fraude, lava-
gem de dinheiro etc.

E quando os tentáculos do crime 
ameaçam enredar-se pelos sustentá-
culos da República, sufocando o Estado 
Democrático de Direito, os cidadãos de 
bem temem que, mais uma vez, como 
também é recorrente em nossa histó-
ria, a impunidade acabe prevalecendo.

A queda do “paladino da moral” 
Demóstenes Torres causou mal estar 
na sociedade nacional, independente-
mente da opção político-ideológica do 
parlamentar, uma vez que o papel críti-
co da Oposição via Legislativo é salutar 
para a fiscalização do exercício do po-
der via Executivo.

Um parlamentar que se destaca 
pela sagacidade e pertinência de seu 
verbo na contestação dos atos do poder 
central e de uma hora para outra é obri-
gado a engolir as próprias palavras cau-

sa, sim, um “mal estar na civilização”; 
no mínimo uma desconfiança generali-
zada do povo em seus representantes.

Não bastasse isso, outro incômodo 
componente do nosso sistema político 
é o retorno aos palácios e plenários de 
figuras defenestradas do poder pelas 
mais variadas acusações. Por isso que 
uma das mais caras bandeiras da socie-
dade civil organizada é a reforma políti-
ca, tantas vezes adiada.

Outro caso que já virou capítulo da 
história republicana brasileira recente, 
o chamado “escândalo do mensalão”, às 
vésperas do provável julgamento dos 
envolvidos, esquenta a temperatura no 
âmbito do Supremo Tribunal com os in-
dícios de que há interessados em adiar 
o início dos trabalhos.

Não foi nada sutil o presidente do 
STF, ministro Ayres Britto, ao cobrar 
pressa do revisor da ação penal do 
“mensalão”, ministro Ricardo Lewan-
dowski. Espera-se agora que Lewando-
wski cumpra a palavra e libere o pro-
cesso até o final deste mês, para que o 
julgamento seja iniciado em agosto.

O “mensalão” é outra mancha ver-
melha no véu branco da moralidade 
pública. Envolve nada menos que o 
partido do ex-presidente e da atual 
presidente do Brasil. O povo brasileiro 
quer respostas objetivas de seu tribu-
nal maior, para saber se houve ou não 
corrupção de parlamentares. Os dados 
estão rolando.

Quando coletivos humanos se 
organizam, quando coletivos humanos 
se juntam e lutam, ainda que de forma 
improvisada, pode-se imaginar um 
futuro melhor para o planeta terra?

A Rio+20 acabou, mas deixou em 
nossos corações, um gosto amargo de 
fracasso. Na mesa de cada uma das 
centenas de nações, o “rascunho zero”,  
documento oficial de 56 páginase 283 
parágrafos,  assinado por cada che-
fe de estado, embora seja a carta de 
intenções do futuro que eles querem, é 
na verdade uma carta velada do futu-
ro que teremos, um futuro amarrado 
pelo progresso industrial que já dura 
mais de três séculos,e que continua a 
alimentar seus amplos trilhos azeita-
dos contra um mundo sustentável, um 
planeta seguro, protegido, justo e que 
oferte igualdade de condições de vida 
para todos.

“O Futuro que Queremos”, 
título do documento que na mídia 
comercial e nas redes sociais gerou 
o movimento conhecido por “rascu-
nho zero”, foi recebido com duras 
críticas, por organizações não gover-
namentais, e, no dia da sua votação, 
por representantes de países como 
Estados Unidos, Cuba e Bolívia. Já a 
União Européia disse que aquele era 
o “acordo possível”. 

O documento não recebeu ape-
nas zero para o seu tamanho, mas, 
sobretudo para o seu conteúdo, que 
segundo os críticos, revela falta de 
compromisso com um futuro susten-
tável, chegando a ser classificado por 

alguns ambientalistas como “catastró-
fico”. Entre vaias e aplausos, este será 
o acordo oficial que norteará as nações 
em suas políticas de construção de um 
futuro sustentável, levando-se em con-
ta a defesa das florestas e dos oceanos, 
o fim da pobreza, o exercício inadiável 
de ações ambientais em favor da defe-
sa da vida.

No Rio Centro, coletivos de 
índios, de jovens, de organizações 
não governamentais, organizaram-se 
em diversos protestos contra a con-
ferência, e, na “Cúpula dos povos”, 
diálogos outros possibilitaram a defesa 
intransigente do desmatamento zero, 
do cuidado com os oceanos, e tantas 
outras pautas urgentíssimas para um 
futuro que não se constrói a longo pra-
zo, mas, nas ações e gestos de agora, 
no cotidiano das cidades e do campo, 
na força desses coletivos.

Creio que essa força, essa siner-
gia ativa de coletivos, em todas as 
partes do mundo, somente ela será 
capaz de encontrar a chave que des-
trancará os portais do agora, somen-
te essa força será capaz de descarrilar 
esse trem do progresso industrial, 
desmantelando vontades políticas 
de ferro sintonizadas com o lucro e a 
exploração desenfreada e irresponsá-
vel das riquezas naturais. 

Somente essa força será capaz 
de minimizar o respeitável atraso de 
um futuro sustentável, num planeta 
onde já não se sustentam as desi-
gualdades, o desperdício, a fome, a 
extinção da vida.

Na minha primeira leitura da Bíblia, 
equivoquei-me quanto à interpretação 
de uma passagem do livro do Gênesis, 
quando Deus, falando para a serpente, 
sentenciou: “Eu porei inimizade entre 
você e a mulher”. Entendi que era com 
Adão que Deus falava, uma vez que este, 
tentando se safar do castigo divino, não 
hesitara em acusar Eva: “A mulher que 
me deste por companheira deu-me o 
fruto, e eu comi”.

O meu equívoco é até compreen-
sível para alguém tão observadora dos 
desencontros entre homens e mulheres 
que um dia se amaram.  De como o amor 
pode facilmente se transformar em ódio.  
Os jornais televisivos da semana que 
passou foram pródigos em divulgar a 
notícia da morte de uma jovem profes-
sora, asfixiada por seu antigo compa-
nheiro, com quem ela resolvera não mais 
conviver. 

Esta notícia que nos abalou pro-
fundamente, nos fez também meditar 
sobre a fragilidade masculina, na sua 
incapacidade de aceitar uma rejeição. A 

professora assassinada não foi a primei-
ra mulher - e infelizmente não será a 
última - a morrer com um não estrangu-
lado na garganta. Ela não tinha um sim 
para dar, não queria dizer sim e teve sua 
voz calada para sempre: “Não quer ser 
minha, não será de mais ninguém!” Não 
é este o bordão machista que transforma 
homens aparentemente pacatos, nor-
mais, em assassinos cruéis? 

Imagino que este amante desespe-
rado pode até estar arrependido a esta 
altura. Afinal, foi instrumento da morte 
de alguém que amara, privou uma filha 
de sua mãe, uma mãe de sua filha e jogou 
pelo ralo sua própria tranquilidade. 
Sua vida nunca mais será a mesma. E a 
mulher que eliminou não será sua, nunca 
mais! Como os nãos do amor podem 
tornar  a ser sim, ela até poderia repen-
sar a sua recusa e, no futuro, voltar atrás 
na sua negativa. Mas agora isso é defi-
nitivamente impossível. O ato foi cruel, 
fatal, irrevogável, e, como nas tragédias 
shakespeareanas, só nos resta sentir dó 
e horror. 

Editorial

Um
O futuro que teremos

Queda de paladinos

Sentindo dó e horror

Joana Belarmino Vitória Lima
Jornalista 

joanabelarmino00@gmail.com
Escritora

vitorialr@gmail.com

O governo decidiu aumentar 
o volume de recursos desti-
nados ao financiamento da 
próxima safra agropecuária 
e reduzir o custo das opera-
ções. O pacote de medidas 
que será anunciado pela pre-
sidente Dilma Rousseff ainda 
esta semana englobará R$ 
115 bilhões para financiar os 
produtores e a taxa de juros 
destas operações será de 
5,5% ao ano.
O  vo l u m e  d e  re c u r s o s 
d e s t i n a d o s  pa r a  a  s afr a 
2 0 1 2 /2 0 1 3  é  7 , 2 %  m a i o r 
d o  q u e  o  l i b e r a d o  n o  a n o 
pa s s a d o.  A  t axa  d e  j u ro s , 
p o r  s u a  ve z ,  f i c a r á  1 , 2 5 
p o n to  p o rce n tu a l  m e n o r  d o 
q u e  o  p r at i c a d o  n a  ú l t i m a 
s afr a .

Há um movimento no 
Senado para votar, nes-
te meio de semana, a 
proposta que rateia o 
ICMS entre os estados de 
origem e de destino nas 
operações do comércio 
eletrônico.
Algo que deve dar em torno 
de R$ 24 bilhões este ano.
Se aprovada a proposta, a 
Paraíba tem a lucrar.

Em política continua valendo a 
máxima de que nada é impossível.
Ontem, adversários há 20 anos na 
política pernambucana, o governa-
dor Eduardo Campos(PSB) e Jarbas 
Vasconcelos(PMDB) fumaram o ca-
chimbo da paz. Os dois vão apoiar 
Gilberto Júlio (PBS) candidato à 
Prefeitura do Recife.

Setores da Defesa Civil em es-
tado de alerta, em razão das 
chuvas na Capital, com uma in-
tensidade que não é normal por 
esta época. Reza-se para que 
as chuvas cheguem ao interior, 
onde a seca castiga a população.

BOA NOVA
ICMS

REAPROXIMAÇÃO

ESTADO DE ALERTA

savio_fel@hotmail.com
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Sempre se disse que a máquina 
de escrever teve origem em ter-
ras paraibanas. Agora, a Compa-
nhia das Letras está lançando 
um romance de Miguel Sanches, 
“A Máquina de Madeira”.
A ficção parte da história verídi-
ca do padre paraibano  Francis-
co Azevedo (1814-1880), que 
seria o verdadeiro inventor da 
máquina de escrever. 

A MÁQUINA

EDITORES ASSISTENTES: Carlos Cavalcanti, Carlos Vieira, Emmanuel 
Noronha, José Napoleão Ângelo, Marcos Pereira.

O leitor é notícia!
luciane bacellar @lubacellar 

O que enche na cobertura política é o eterno enfoque no bate boca e nenhum destaque à relevân-
cia. Bravata dá manchete, debate fica no rodapé.



Humberto Pontes
Diretor do IPC

IPC é referência em 

DNA-Prokids 
será uma 
ferramenta 
de combate 
ao tráfico 
internacional 
de pessoas

m acordo firmado entre a Universidade de Granada, na Espanha, e a 
Secretaria da Segurança e Defesa Social (Seds) vai tornar a Paraíba 
o primeiro Estado brasileiro a usar exames de DNA para identificar 
crianças e adolescentes desaparecidos, tornando o Brasil um dos 16 
países no mundo a usar essa tecnologia. A previsão é que o acordo 
seja assinado em outubro e entre em prática em breve.
Esse e outros trabalhos com DNA fazem com que o Instituto de 
Polícia Científica (IPC) da Paraíba seja referência no país. Com de-
partamentos e núcleos espalhados por quatro cidades do Estado o 
IPC é um órgão da Polícia Civil do Estado da Paraíba.  Ele existe para 
produzir prova pericial exercendo as atividades de criminalística, iden-
tificação civil e criminal, medicina e odontologia legal e de laboratório 
forense. 
Em João Pessoa funcionam os departamentos de Criminalística, 
Identificação Civil e Criminal, Medicina Legal e Laboratório Forense. Em 
Campina Grande estão instalados os núcleos de Criminalística e de 
Medicina Legal, em Patos também funcionam núcleos de Criminalís-
tica e de Medicina Legal e em Guarabira está instalado um núcleo de 
Medicina Legal. 
Para gerir todas as minúcias que cada um desses núcleos e departa-
mentos oferece à população, está à frente Humberto Pontes, diretor 
do órgão, que é perito criminal há 23 anos e está na classe especial 
desse tipo de profissional. Humberto explica porque os laboratórios 
do IPC estão entre os mais modernos e com melhor trabalho no país, 
ajudando inclusive a elucidar crimes em Estados vizinhos. 

Qual a importância do trabalho 
do IPC?

O compromisso da Polícia Científi-
ca do Estado da Paraíba é com a produ-
ção da prova pericial, como colaborado-
res para a melhoria da Polícia Judiciária, 
para elucidação de questões de interes-
se da Justiça, com reflexos na melhoria 
da segurança pública, do bem comum e 
da paz social e que possam se traduzir 
em benefícios reais para a sociedade pa-
raibana.

Qual o diferencial do trabalho do 
IPC da Paraíba para os outros Esta-
dos?

O IPC tem desenvolvido um traba-
lho pautado na ética e dentro das nor-
mas estabelecidas pela comunidade pe-
ricial. Somos referências em umas áreas 
e necessitamos de mais investimentos 
em outras, todavia se fossemos dá uma 
nota de 0 a 10, com certeza a nossa ava-
liação seria 8. 

O IPC da Paraíba ainda é referên-
cia no Brasil em DNA?  

O IPC ainda é referência no Brasil 
em DNA, porque além de ter um dos três 
laboratórios de DNA Forense no âmbito 
das polícias do Nordeste, realiza exames 
para outros Estados que ainda não pos-
suem, como Pernambuco e Piauí.

É feito apenas o DNA Forense? 
Qual a diferença entre o DNA Forense 
e o DNA para  paternidade?

Sim. O DNA Forense tem como fina-
lidade esclarecer a autoria de diversos 
crimes, como identificar o criminoso em  
casos de crimes sexuais, vincular os ma-
teriais coletados nos diversos locais de 
crime com as vítimas e  os possíveis sus-
peitos, identificar cadáveres ignorados 
e ainda realizar a paternidade criminal 

nos casos de incestos e vítimas de estu-
pros. No caso de paternidade comum, a 
finalidade do exame de DNA é só iden-
tificar o pai. Mensalmente aproximada-
mente 30 exames deste tipo são feitos.

Como será a utilização dos exa-
mes de DNA para identificar crianças 
desaparecidas? 

Um acordo firmado entre a Uni-
versidade de Granada, na Espanha, e a 
Secretaria da Segurança e Defesa Social 
(Seds) vai tornar a Paraíba o primeiro 
Estado brasileiro a usar exames de DNA 
para identificar crianças e adolescen-
tes desaparecidos, através do Programa 
DNA-Prokids, implantado hoje em 15 
países do mundo. O acordo será assinado 
no próximo mês de outubro. O Programa 
DNA-Prokids será uma valiosa ferramen-
ta de combate ao tráfico internacional de 
crianças e adolescentes no mundo. Neste 
banco de dados também haverá informa-
ções genéticas de crianças recolhidas de 
situação de risco, vítimas de tráfico inter-
nacional, por exemplo, que poderão ser 
cruzadas com o DNA dos pais que procu-
ram filhos em qualquer lugar do mundo. 
Outra possibilidade é a de confirmamos 
o parentesco quando há prováveis pais e 
filhos juntos.

Qual o volume de trabalho no IPC?
O IPC recebe a demanda de pro-

dução de toda a prova técnica nas mais 
diversas áreas, desde análise do local de 
crime a exames laboratoriais diversos 
para procedimentos criminais de todo 
o Estado, sem contar com a atuação da 
Gerência de Identificação, ficando assim 
difícil mensurar quantitativamente. Só a 
título de exemplificação, no ano de 2011 
a Gecrim (Gerência de Criminalística) 
nas diversas áreas de atuação em todo  
o Estado emitiu 22.158 laudos. 
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Já temos um banco de perfil ge-
nético? 

Sim. Em maio de 2009, a Paraíba 
foi partícipe do Acordo de Cooperação 
Técnica firmado entre o FBI, (Federal 
Bureau of Investigation) Senasp (Secre-
taria Nacional de Segurança Pública), 
Polícia Federal e as Secretarias de Segu-
rança Estaduais, para uso da Tecnologia 
Codis (Combined DNA Index System), 
implantando o Banco de Dados de Perfil 
Genético Nacional. Portanto a Paraíba 
é um dos nove Estados que participa  
deste Banco de Dados de Perfil Genético 
Nacional desde aquela data.

E as instalações do IPC, como 
estão? Como melhorar? O que é ne-
cessário?

De fato as instalações do IPC e dos 
núcleos instalados fora do município de 
João Pessoa carecem de melhoras signifi-

cativas. Em atenção a isso, já está sendo 
realizada a reforma e ampliação do Nú-
cleo de Medicina e Odontologia Legal 
de Guarabira e já aprovados para início 
breve as construções da sede do IPC em 
João Pessoa e o Núcleo do IPC em Cam-
pina Grande (Nucrim, Numol e Nuicc).

E o laboratório para medir o ál-
cool no sangue? Como funciona? 

Através da aplicação de técnicas 
analíticas modernas, utilizando equi-
pamentos sensíveis na quantificação 
do álcool etílico em amostras de san-
gue total. São realizados cerca de 100 
exames mensalmente.

Como a equipe se sente quando 
consegue solucionar um caso difícil?

O trabalho da perícia é baseado 
nos vestígios coletados e na sua análi-
se técnico-cientifico, logo a conclusão 
de um laudo se dá pelo somatório das 
evidências. Não existem casos difí-
ceis, existe o caso onde ou a pobreza 
de vestígios ou os possíveis vestígios 
não são coletados, quer seja por falta 
de equipamentos, quer seja por falta 
de atenção. Ademais a solução de um 
caso não depende exclusivamente da 
prova técnica, é um conjunto proba-
tório.

Como fica a equipe quando um 
caso não é solucionado um caso 
como os das irmãs de 2 e 3 anos, 
que não foi solucionado? 

Neste caso específico todos os 
exames foram realizados. Nós dis-
pomos de um laboratório de Análise 
Instrumental de última geração e pro-
fissionais capacitados e experientes, 
porém, tanto no Brasil como no mun-
do, é aceitável um percentual de até 
10% de casos que não são conclusivos. 

Como é feita a identificação 
das mortes de interesse policial? 

Neste ano de 2012 o IPC instituiu 
o Número de Identificação de Cadáve-
res (NIC), a Pulseira de Identificação 
de Cadáver (PIC) e o Boletim de Identi-
ficação de Cadáver (BIC), com o objeti-
vo de promover uma numeração única 
de referência às mortes de interesse 
policial. Tal procedimento visa garan-
tir o andamento da cadeia de custódia 
dos cadáveres desde a origem, seja lo-
cal de crime ou hospital. A implantação 
se dará a partir de 1º de julho. 

O IPC está adquirindo novos 
equipamentos?

Foram adquiridos, em convênio 
com a Senasp/MJ, um cromatógrafo, 
destinado às análises químicas e toxi-
cológicas, que somado a outro já exis-
tente no IPC, o equipamento vai dobrar 
a capacidade de realização de exames 
toxicológicos, inclusive alcoolemia, e 
de drogas ilícitas, medicamentos con-
trolados, agrotóxicos, substâncias in-
flamáveis, entre outros. Além de um 
microcomparador balístico para o 
núcleo de Criminalística de Campina 
Grande. Este equipamento é um mi-
croscópio capaz de ampliar imagens 
de vestígios coletados durante as pe-
rícias criminais, reduzindo significa-
tivamente o tempo de realização de 
análise é permitir um procedimento 
mais rápido e seguro. No último mês 
de abril iniciou-se a reforma e amplia-
ção do Núcleo de Medicina e Odonto-
logia Legal de Guarabira, com previsão 
de conclusão para o próximo mês de 
setembro. Está sendo elaborado pela 
Suplan (Superinetendência de Plane-
jamento) o projeto arquitetônico do 
novo IPC em João Pessoa e do Núcleo 
do IPC em Campina Grande.

DNA
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Show e ações sociais

O Maior São João do 
Mundo tem continuidade na 
noite de hoje com o show 
do cantor Zé Ramalho. O 
cantor, que é veterano na 
festa de Campina Grande, 
é uma das referências da 
Música Popular Brasileira 
(MPB) e se apresentará no 
palco principal a partir das 
23h30.

O cantor paraibano, 
que tem mais de 30 anos de 
carreira, tem suas músicas 
baseadas em elementos 
culturais do Nordeste, com 
influência de cantadores 
de repente, rabequeiros, 
repentistas e de bandas e 
artistas da jovem guarda, 
além de composições 

inspiradas nos Beatles, 
Rolling Stones, Pink Floyd, 
Bob Dylan e Raul Seixas. 

O show de Zé Ramalho 
contará com um repertório 
de músicas tradicionais, já 
conhecidas pelo público, 
como “Chão de Giz”, “Avohai”, 
“Admirável Gado Novo” e 
“Garoto de Aluguel”. 

O paraibano será a 
terceira atração da noite no 
palco principal do Parque 
do Povo. A festa começa 
às 22h com o show de Zé 
Calixto, seguido de Luan 
& Forró Estilizado. Após a 
apresentação de Zé Ramalho, 
a banda Ferro na Boneca 
encerra a programação da 
noite.

Zé Ramalho hoje em Campina Grande

Hoje tem show com o cantor Zé Ramalho no Parque do 
Povo, em Campina Grande. Ontem à noite, encerrou-se a 
etapa estadual do Festival de Quadrilhas Juninas, na Pirâ-
mide. “Saúde sem Fronteiras” realiza ações na Capital.   

A quadrilha 
vencedora do Festival 
em Campina Grande 
irá participar da 
etapa nacional, 
que acontecerá 
em Pernambuco e 
receberá prêmio 
de R$ 3 mil. A 2ª 
e 3ª colocadas 
receberão a quantia 
de R$ 2 mil e R$ 1 

mil, respectivamente. 
Ontem à noite, 
encerrou-se a etapa 
estadual do Festival 
de Quadrilhas Juninas. 
O concurso aconteceu 
na Pirâmide do 
Parque do Povo, tendo 
se apresentado 12 
grupos, entre eles 
a campeã da etapa 
municipal de Campina, 

quadrilha Moleka 100 
Vergonha. 

Em 25 minutos, 
os grupos exibiram 
coreografia e 
foram avaliados 
por uma comissão 
julgadora nas 
categorias harmonia, 
entrada, saída, 
marcador, figurino e 
encenação. 

Festival de Quadrilhas

Fotos: Divulgação

O leitor é notícia!
Analice Lawless - @AnaliceLawless

Dia 27/06 estarei no Parque do Povo em Campina Grande - PB, para o show de 
Zé Ramalho!

O Hospital Estadual de Emergência 
e Trauma Senador Humberto Lucena 
e a Cruz Vermelha Brasileira realizam 
ação social, hoje, dentro do programa 
“Saúde sem Fronteiras”. O evento 
acontece, a partir das 8h, na Escola 
Municipal Celso Monteiro Furtado, 
na Rua Maria Carneiro dos Santos, 
nº 50, na Comunidade João Paulo 
II, no bairro do Geisel, na cidade 

de João Pessoa.  A ação vai reunir 
médicos, técnicos de enfermagem e de 
laboratório, enfermeiros, nutricionistas, 
fisioterapeutas e voluntários.

Serão disponibilizados exames de 
glicemia, aferição de pressão arterial, 
avaliação nutricional, atividades 
recreativas para crianças e adolescentes, 
distribuição de material educativo, além 
de palestras informativas.

Ação na Comunidade João Paulo II
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Allysson Teotônio
escreve sobre o poder 
da mída na eleição
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Diretor Diego Benevides finaliza filme sobre o 
universo canavieiro na Paraíba e Pernambuco

Quadrinhos de Edgar 
Franco ganham Ensaio

Pinto do Acordeom é uma 
das atrações do São João

PAGINA 7 PAGINA 8

RECITAL SHOW

Dia após dia, o cana-
vieiro trabalha com 
sua enxada enquanto 
há luz do sol. À noite, 
com a escuridão tra-
zida, vem o respeito 
e o temor pelo sobre-
natural, por aquilo 

cuja força braçal não é capaz de enfren-
tar. Várias são as histórias, os relatos 
e os mitos. Neste contexto, o cineasta 
Diego Benevides está para lançar um 
curta-metragem - meio documentário 
meio ficção - sobre esse universo míti-
co. Trata-se de A Queima, uma história 
contada em canaviais da Paraíba e Per-
nambuco e que mistura personagens 
reais e ficcionais.

A Queima é classificada por Diego 
Benevides como um documentário. 
Trata-se de uma produção contemplada 
por edital da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) e rodada nos últimos 
dias em canaviais. Hoje, está em fase de 

Horácio Roque
hroque.reporter@gmail.com

pós-produção e só deve ser lançado na 
edição deste ano do ComuniCurtas, um 
festival de curtas-metragens promo-
vidas pela instituição ainda sem data 
definida.

“Acredito que o festival deva acon-
tecer em setembro. O curta tem que 
estar pronto para ser exibido nela, é a 
exigência do edital. Não é um tempo 
suficiente, gostaríamos de mais tempo, 
mas vamos terminá-lo a tempo”, disse o 
diretor Diego Benevides.

Diego Benevides já tinha há algum 
tempo a ideia de contar a vida em ca-
naviais e o universo particular dos que 
vivenciam o árduo ciclo da cana-de-
-açúcar. Inicialmente, seria um simples 
documentário baseado em relatos. Mas 
o jovem diretor de 27 anos resolveu 
lapidar a história e se deparou com o 
universo mítico das lendas, dos mitos, 
dos fantasmas.

“Eu já tinha meio que uma ideia de 
fazer um documentário sobre esse meio 
canavieiro. Tive a oportunidade de botar 
para frente, mas a ideia muito desde o 
início. Antes, iríamos apenas acompanhar 
os trabalhos da cana. Mas fui garimpan-
do, escrevendo o roteiro e meio que me 

envolvi com essa linha mítica”, disse.
O filme tem pretensão de ser som-

brio, de induzir o expectador nos bre-
ves minutos de um curta-metragem ao 
medo. Com luz baixa, filmado à noite, 
em meio a canaviais, a trama se passa 
em uma das etapas finais da produção: 
a queima da cana.

“Foi um desafio. A gente meio que 
aderiu ao escuro mesmo. Os lugares são 
bem isolados, muita cana e a gente lá 
no meio, sem energia elétrica. Usamos 
isso como elemento, entramos nesse 
desafio, montamos acampamento”, 
disse Diego, que usou locações no sítio 
Bacaré, em Rio Tinto, na Paraíba, e em 
Pernambuco.

Além dos relatos de assombrações 
dos moradores e trabalhadores da re-
gião, Diego se propôs a fomentar o uni-
verso mítico com a criação de Macário, 
um ser sobrenatural que atormenta a 
queima da cana-de-açúcar.

“A Queima tem a ver com a vivên-
cia dos personagens, com mitos que já 
existem, tem a ver com eles narrando 
histórias míticas e, no decorrer, vem essa 
história de Macário”, disse. “Eles meio 
que vivem essas lendas. Faz parte da cul-

tura deles. São passadas de geração em 
geração. Há alguns que chegam a dizer 
que já viram essas assombrações. Eles 
acreditam realmente nisso”, completou 
Diego, que citou o relato de ‘Cumade 
Florzinha’, uma moça bonita que trans-
forma a vida daquele que se depara por 
ela em uma tragédia.

Assim, A Queima propõe ao espec-
tador reflexões e impressões acerca 
do universo de mitos e lendas rurais, o 
surgimento do mito e até mesmo, como o 
próprio diretor revela, “dar uma chance 
de imaginar de que forma nasce uma 
lenda”.

Diego Benevides também tem em 
andamento um documentário sobre 
percepções de vida e morte de um gru-
po de idosos, em que gravou no asilo da 
Amem, em Cabedelo. Essa também está 
em fase de pós-produção, mas sem data 
para ser lançada.

Diego é um jovem cineasta paraiba-
no que alcançou repercussão pelo seu 
trabalho em O Guardião, de 2007, em 
que percorreu o país em festivais. Antes 
ele já tinha gravado Tem que Pagar para 
Ver (2006) e A Sina (2007) e depois gra-
vou Família Vidal (2009).

O diretor Diego Benevides 
dirige uma cena durante as 
gravações de A Queima

FOTOS: Divulgação
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Vivências

No Brasil, tivemos um príncipe Danilo no 
futebol. Cheguei a vê-lo atuar pelo América, pelo 
Vasco da Gama e pela Seleção Brasileira.  De estilo 
inconfundível, jogava na posição que, à época, se 
chamava de centro-médio.  Armava as jogadas com 
rara elegância.  Era o Danilo Alvim.

Na vida cultural brasileira, hoje, temos um 
outro príncipe Danilo, com o sobrenome de Santos 
Miranda.  Não joga futebol, mas é um primoroso ar-
mador de ações, todas elas revestidas de sucesso no 
Sesc de São Paulo, onde atua há mais de 30 anos, nas 
funções de diretor regional da instituição, íntimo 
colaborador do presidente Abram Szajman.

Danilo nasceu em Campos dos Goytacazes(RJ) 
e parecia destinado à carreira religiosa.  Queria ser 
jesuíta.  Mas os fados o levaram a São Paulo.  Como 
professor que era, acabou entrando por concurso 
para o Sesc, onde faz uma lindíssima carreira de 
executivo.   Dirige com invulgar competência as 
33 unidades do Sesc/SP, animando suas atrações 
artísticas e os diversos serviços de saúde, nutrição 
e educação ambiental.  Alia os cuidados culturais, 
como vimos no fabuloso Sesc Pompeia, com ativi-
dades físicas, de lazer.

Não é por acaso que o Governo Federal, há 
tempos, quis atrapalhar a vida do Sistema S, se-
questrando os seus recursos, que não são públicos, 
mas fruto da contribuição de empresários e tra-
balhadores brasileiros.  É uma presença crescente, 
em nossa economia, aumentado cerca de 10% do 
ano, na última década.  Tudo isso é resultado de um 

trabalho inteligente e estrategicamente adequado.  
Por isso, concordamos com o que nos disse Danilo, 
em encontro recente: “Trabalhamos num processo 
de educação informal, educação complementar, que 
é contínua.”  Como, aliás, recomendou a  Unesco, 
em sua Conferência Internacional de Educação.

O professor Danilo, hoje um paulista de quatro-
centos anos, estimulado pela amizade e a afinidade 
com os propósitos de Abram Szajman, continua à 
procura de terrenos, onde possa expandir a ação do 
Sesc.  Está de olho especialmente na Zona Leste da 
capital e em algumas cidades do interior paulista, 
onde anotou carências culturais que merecem cui-
dados por parte da entidade, que hoje tem por sede 
a antiga fábrica de tecelagem do Moinho Santista, 
no bairro de Belenzinho.  Ali ele desenvolve o seu 
comando, com a prata da casa, considerando-se por 
isso mesmo “um homem feliz”.

O objetivo desse executivo especial é melhorar 
as condições de vida dos trabalhadores do setor 
terciário de São Paulo, como, aliás, foi previsto 
na Carta da Paz Social, assinada em Teresópolis, 
nos idos de1946, quando se reuniu a Conferência 
Nacional das Classes Produtoras, para criar uma 
instituição benemérita, como é o Serviço Social do 
Comércio.  De lá para cá, só há motivos de orgulho.  
Perguntem aos frequentadores das unidades em 
pleno funcionamento se estão contentes com o 
que está sendo realizado.  A resposta, como vi-
mos  recentemente no ABC paulista, é amplamente 
favorável.

Quem primeiro se dirigiu a 
mim, na entrada da Estação Ciência, 
foi José Neiva Freire, proprietário 
da Grafset e, além de fotógrafo, an-
tigo militante do Pecezão. Queria 
tirar fotografia comigo mas, antes, 
recordou a convivência do Café 
Estrela, de Campina Grande, com 
Peba, Zé Tombador, 
o velho Francisco 
Pereira da Silva e o 
teórico do Partido 
que era Chico Lima.

Ia observar 
que, graças a Chico 
Pereira, já coloquei 
isso em livro, mas 
o fotógrafo David 
não deixou, reve-
lando que apreciara 
meu artigo sobre 
Marcela Sitônio e 
Land Seixas. Ob-
temperei que, ante 
o silêncio deste, foi Marcela quem 
agradeceu, ao que David retrucou, 
irônico:

- É porque Land só tem tempo 
para os balancetes e relatórios do 
Sindicato dos Jornalistas...

A próxima parada foi junto 
a Heitor Cabral cuja coletânea 
História da Paraíba e sua Capital 
(2011), por ele organizada sobre 
textos meus e de Arion Farias e 
Humberto Melo, está presente 
a Paraíba – Memória Cultural 
(2011). Sempre animado, Heitor 
revelou a Amável que, no segundo 
semestre, a Linha D’Água estará de 
volta com estudos antropológicos 
a que se poderá seguir produção 
da historiadora Laura Aquino so-
bre Celso Furtado.

Combinamos então que, 
dependendo das variações do 
mercado, História da Paraíba e 
sua Capital, ora comercializada 
pelo sebo de Heriberto Coelho, 
poderá contar com segunda 
edição, em outubro. A certa 

altura, porém, Heitor fez-se mel-
ancólico:

- A Linha D’Água perdeu mui-
to com a morte de Pontes que era 
editor da primeira ordem!...

O que acima reconstituo são 
os passos do lançamento de Par-
aíba – Memória Cultural (2012) 

que encheu não apenas 
a noite de onze de maio, 
mas a província, na 
reconstituição das ciên-
cias, letras e artes, da 
colônia a nossos dias. 
O entrosamento dessas 
mundividências com 
a evolução dos estilos 
artísticos constitui a 
marca registrada do 
livro do artista plástico 
Chico Pereira Jr.

Se exaltar a esses 
já expressa verdadeiro 
lugar comum, ressalte-

se a distribuição da matéria, com-
preendendo, após o prefácio e as 
introduções “Roteiro da produção 
cultural paraibana” e “A Paraíba 
no Brasil”, os capítulos “Origem 
e expansão”, “Memória Urbana”, 
“Vertentes culturais”, “Patrimônio 
Histórico”, “Paisagem e Extensão” 
e “Referências”.

Destes, o mais amplo encom-
passa as “vertentes culturais” que 
vão da página 74, com “A cultura 
e seus personagens” até a 274 
das cantigas folclóricas, parte das 
quais recrutadas ao Cancioneiro 
do Norte (3ª ed., 2000), de Rodri-
gues de Carvalho.

O prefácio de Gonzaga Rodri-
gues enfatiza o ato de amor à Paraíba 
em que se converteu Paraíba - 
Memória Cultural. A tanto permi-
to-me acrescentar a excessiva boa 
vontade de Chico na apreciação 
de nossos traços culturais. Tanto 
é assim que, em Historiografia da 
atualidade, ao lado do Grupo José 
Honório, revisionismo de Aécio 

Aquino e contribuição de Marta 
Falcão, Humberto Melo, Marcos 
Odilon, Humberto Nóbrega, Janete 
Rodriguez e Pedro Nicodemos, 
despontam figuras bem mortinhas 
como o médico fracassado que não 
pode ser considerado especialista 
da ocupação do litoral e o pseudo 
historiador que, em relação a João 
Pessoa, não faz senão detratar os 
adversários e repetir exaltação 
fora de moda.

Em obra das proporções da 
de Chico Pereira não cabe perguntar 
o que falta. Com bom honoriano, 
o autor sabe que “não se deve 
tentar esgotar um assunto mas 
deixar alguma coisa para quem 
vem depois”. Ainda assim, consi-
dero que experts como Elizabeth 
Marinheiro, Eduardo Martins 
e Fátima Araújo poderiam ser 
melhor aproveitados, tal como 
o campinense Paulo Matias de 
Figueiredo, quase não considerado 
na passagem referente aos fotó-
grafos campinenses.

À página 128, Chico não es-
queceu Feira de Campina Grande 
– Um Museu Vivo da Cultura 
Popular e do Folclore Nordestino 
(1977) que, pelo pluralismo e visão 
sociológica, pode ser considerado 
remoto ancestral de Memória 
Cultural. O que não consta do texto 
são Janelas de Frente (1980), o 
romance de costumes da irmã 
Valdélia, por sinal uma das musas 
presentes à noitada cultural de 11 
de maio, e bem lembrada na foto 
em que aparece, com Elba Ramal-
ho, nos tempos da Facma.

Fora daí, desvaneceu-me em 
Chico Pereira a concepção históri-
ca – honoriana? – de que Paraíba 
– Memória Cultural lançou mão e 
algo recrutada a minha História da 
Paraíba – Lutas e Resistência (12ª 
ed., 2011). Se esta não marcou 
presença deve ter sido pela ob-
jeção dos consultores.

Advogado e escritor - fer.mengo@uol.com.br

Os amuletos da Patuá
Com pode uma editora bancar livros de 

autores que não são os tais consagrados da 
mídia? E segurar esta caminhada já há um ano 
com mais de quarenta livros publicados com 
alto padrão de qualidade? Sob o mote livros são 
amuletos os editores Eduardo Lacerda e Aline 
Rocha são a própria imagem deste conceito. 
Acreditam com a cara e a coragem num mer-
cado que não vê com bons olhos gêneros como 
poesia e conto. O resultado está aparecendo de 
forma rápida feito rastilho de pólvora – e olha 
que eles nem estão com uma fórmula mági-
ca. Eles simplesmente decidiram arregaçar as 
mangas.

A Editora Patuá é um fenômeno recente, 
mas não o único, de pequenas empresas que 
buscam uma via, uma saída, enfim, para a pro-
dução brasileira que geralmente fica à margem 
do establishment editorial. Usufrui de recursos 
básicos, no osso, para criar uma possibilidade 
de bancar o autor e fazer dele o parceiro de 
uma ideia. Com isso, cria um vínculo que faz 
com que a prática de vestir a camisa se faça 
coerente: num terreno de autores que, na maior 
parte dos casos, pagam por edições que enca-
lham, em se tratando de gêneros com maior 
dificuldade de distribuição, a ideia de parceria 
com o autor que vende pela editora garante a 
corrente de um autor que gera renda e mantém 
a estrutura para o autor seguinte. E assim por 
diante.

Em vez de tiragens com risco de encalhe, 
o lote por demanda. A cada 100 exemplares 
vendidos, rodam-se mais um lote. E assim, de 
lançamento em lançamento, de venda pelo 
site ou no velho boca a boca, um autor cami-
nha com segurança na difícil arte de mostrar 
seu trabalho sem desesperos nem desânimos. 
A Editora Patuá, desde o nascimento, já rece-
beu mais de 1.000 originais. Não é de admirar. 
Além da crescente oferta de autores, o mercado 
editorial ainda é visto como uma esfinge; e o 
caminho para se chegar nas editoras, sobretudo 
nas grandes, é acidentado. Pilhas de originais 
encalham e muitos nem sequer são lidos. A 
Patuá, claro, não dá conta do montante, mas 
faz a sua parte, selecionando autores que tem 
algo a dizer, que movimentam a cena literária e 
precisam apenas de um incentivo – como ter a 
obra bancada – com sua autêntica participação; 
também ajuda, com outros autores publicados, 
a formar uma corrente de divulgação, de troca, 
de intercâmbio.

Grande parte do time de autores, por uma 
questão óbvia, se concentra em São Paulo e 
imediações, mas a Patuá não se limita a ques-
tões geográficas. Prova disso é que o poeta 
Linaldo Guedes publicou o seu mais recente 
livro Metáforas para um Duelo no Sertão por 
esta editora, lançando em diversas capitais. Em 
breve, este autor paraibano também lançará A 
Idade das Chuvas no mesmo sistema.

A linha editorial sempre, por diversos 
motivos, a maneira de conduzir de uma edito-
ra: segundo Eduardo Lacerda e Aline Rocha, à 
Patuá compete investir na literatura brasileira 
contemporânea, nos gêneros poesia, conto, 
crônica e romance. Ocasionalmente, podem 
investir em obras de cunho infanto-juvenil em 
projetos pessoais.

Nadando contra a corrente, ainda que com 
visíveis demonstrativos de que não estão as-
sustados ou desanimados, os editores da Patuá 
sabem que estão fazendo a sua parte. É antes 
de mais nada uma postura íntima com os livros, 
com o valor da literatura, com a capacidade de 
que livros podem mudar pessoas, e por exten-
são, melhorar um pouco o nosso mundo. Daí, 
nada mais feliz a ideia de que livros são amule-
tos. Os autores lançados e os que virão contam 
com esta sorte.

André 
Ricardo Aguiar

Crônica Arnaldo Niskier
Escritor

aniskier@ig.com.br

O príncipe Danilo

Um livro à cultura paraibana

O prefácio
escrito por
Gonzaga
Rodrigues 
enfatiza o 
ato de amor 
à Paraíba

ARTIGO José Octávio de Arruda Mello
Historiador

O leitor é notícia!
Thales Machado @thaaleeees

Parabéns para o arquiteto da música brasileira, Gilberto Gil. Pois sempre repre-
sentou a negritude e povo humilde
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Professora Nadja Carvalho lança 
ensaio sobre obra de Edgar Franco 

Em cartaz

Literatura
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A obra de Edgar Franco possibilita diversas leituras e Nadja Carvalho escolheu o Mito de Eros

E Aí, Comeu?

Três amigos fazem do bar uma espécie de Quartel General

Roteiro

Mídias Drops
em destaque & notas

E AÍ, COMEU? (Brasil, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 102 min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Felipe Joffily, com  Emílio Orciollo 
Netto, Seu Jorge e Tainá Müller. Recém se-
parado, Fernando passa boa parte do seu 
tempo tentando compreender os motivos do 
fracasso de seu casamento com Vitória. Já 
Honório é um jornalista 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 
intenção 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 séculos. 
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. Duração: 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 Minnesota, 
Estados Unidos, disposta a reconquistar seu 

O universo mítico, po-
ético e filosófico do autor 
por intermédio do mito 
Eros. É o que aborda a pro-
fessora da Universidade 
Federal da Paraíba, Nadja 
Carvalho, no ensaio Edgar 
Franco e suas Criaturas no 
Banquete de Platão. Lança-
do recentemente pela Mar-
ca de Fantasia, o livro (68 
páginas, R$ 12) é o número 
2 da Série Quadrinhos Poé-
tico-filosóficos da editora, 
localizada em João Pessoa. 

“Eros tem marcado a 
nossa existência nas artes, 
nos espaços do imaginário, 
da psicanálise, da comunica-
ção etc.”, disse a professora 
Nadja Carvalho, para quem o 
mito Eros consegue alcançar 
a todos, sejam amantes ou 
estudiosos dos quadrinhos. 
Num ensaio criativo e inusi-
tado, ela percorre, de forma 
transversal, a obra de Edgar 
Franco, optando por enfati-
zar o aspecto gráfico, no in-
tuito de mostrar ao leitor, de 
forma simultânea, seu prin-
cípio lúdico e erótico. 

Diante de tantas leitu-
ras suscitadas pelos dese-
nhos de Edgar Franco, Nadja 
Carvalho preferiu focalizar a 
presença do mito Eros, o que 
lhe possibilitou visualizar a 
procriação “pós-humana” – 
com referência ao universo 
conceitual de Edgar Franco 
– na concepção artística de 
seus trabalhos. 

Egar Franco trabalha 
com o corpo erotizado em 
suas plurais dimensões, 
trazendo à baila o eterno 
desejo de procriação e per-
petuação da espécie, ainda 
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Jennifer Lopez 
lança coletânea 
em julho

O poder 
da mídia 
na eleição

Fernando, Honório e Fonsi-
nho são três amigos de infância 
que, diante da ‘nova mulher’, ten-
tam entender o papel do homem 
no mundo atual. Cada um deles 
tem um nível de relacionamento 
diferenciado com as mulheres, 
como um deles, que se vê namo-
rando uma adolescente muito in-
teligente, o outro que vive com a 
suspeita de ser traído e o mulhe-
rengo que acaba se apaixonando 
por uma prostituta. Reunidos no 
Bar Harmonia, eles tentam resol-
ver seus dilemas.

ex-namorado, Buddy Slade. Acontece que ele, 
atualmente, está casado com Beth e acaba de ga-
nhar uma filha. Mesmo assim, Mavis não desiste e 
se reencontra com a rotina do colégio, passando a 
agir como uma adolescente. CinEspaço 4: 21h50.

MADAGASCAR 3 – OS PROCURADOS (Madagascar 
3: Europe’s Most Wanted, EUA, 2012). Gênero: 
Animação. Duração: 93 min. Classificação: Livre. 
Dublado. Direção: Eric Darnell, Tom McGrath, Con-
rad Vernon, com Ben Stiller, Chris Rock e David 
Schwimmer. Os amigos Alex, Marty, Melman, 
Gloria, rei Julien e os pinguins deixam o con-
tinente africano rumo à Europa. Eles vão parar 
em Mônaco, onde passam a ser perseguidos 
por uma obcecada agente de controle animal. 
Em plena fuga, o grupo encontra abrigo em um 
circo em crise. Logo eles passam a ajudá-lo, 
iniciando um processo de revitalização que 
poderá levá-los a uma turnê nos Estados Uni-
dos e, consequentemente, de volta para casa. 
CinEspaço 3, em 3D: 13h50, 15h30 e 17h20. 
CinEspaço 4: 14h20, 16h20, 18h20 e 20h10. 

Tambiá 1: 14h10, 16h10, 18h10 e 20h10. 
Tambiá 6: 14h30 e 16h30.

PROMETHEUS (Prometheus, EUA, 2012). Gê-
nero: Ação, drama, terror e ficção científica. 
Duração: 124 min. Classificação: 16 anos. 
Legendado e dublado. Direção: Ridley Scott, 
com Michael Fassbender, Charlize Theron, Guy 
Pearce e Sean Harris. O visionário cineasta 
Ridley Scott retorna ao gênero que ele ajudou 
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 jornada que testará 
os limites físicos e mentais, colocando-os 
em um mundo distante, onde descobrirão as 
respostas para os dilemas mais profundos do 
ser humano e para o grande mistério da vida. 
CinEspaço 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 Whedon, com Robert 
Downey Júnior, Chris Evans e Scarlett Johansson. O 
surgimento de uma inesperada ameaça, que põe 
em risco a segurança da Terra, faz com que Nick 
Fury crie Os Vingadores para combatê-la. Trata-se 
da reunião dos maiores da 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. Dublado. Direção: 
Rupert Sanders, com Kristen Stewart, Charlize 
Theron e Chris Hemsworth. Branca é incrivelmente 
bela e isso é seu maior problema. 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.

No dia 7 de outubro, vamos às 
urnas para escolher prefeito, vice-prefeito 
e vereadores. Na Paraíba, apenas em João 
Pessoa e Campina Grande, que tem mais de 
200 mil eleitores, poderá haver segundo 
turno, marcado para o dia 28 de outubro. 
Até o dia da votação, vamos ter pela 
frente um aliado importante e essencial 
no processo democrático de escolha dos 
nossos candidatos: a mídia.

A partir de 6 julho, a propaganda 
eleitoral já será permitida. Mas no rádio e 
na TV, o horário eleitoral gratuito acontece 
de 21 de agosto a 4 de outubro. E se 
houver segundo turno, será de 13 a 26 de 
outubro. Durante esse período, a mídia será 
a principal arma dos candidados para atrair 
os eleitores. E será nesse ambiente que 
vamos poder comparar propostas, avaliar 
discursos e conhecer os candidatos.

A regra vale para todas as cidades 
de médio e grande porte, mas é em 
João Pessoa, indiscutivelmente, onde a 
mídia será ainda mais decisiva. Para os 
candidatos e para os eleitores. No cenário 
atual, o pessoense tem 10 opções: Toinho 
do Sopão (PTN), Geraldo Amorim (PDT), 
Ítalo Kumamoto (PSC), Lourdes Sarmento 
(PCO), Estelizabel Bezerra (PSB), José 
Maranhão (PMDB), Cícero Lucena (PSDB), 
Luciano Cartaxo (PT), Antônio Radical 
(PSTU) e Renan Palmeira (PSOL). E no dia 
30 de junho, prazo final para definição, 
saberemos quem fica e quem sai do pleito.  

Pela primeira vez na história de 
João Pessoa, a eleição deve acontecer 
com várias forças políticas separadas, 
disputando o mesmo cargo. E nessa briga 
pelo voto, destacam-se José Maranhão, 
ex-governador por três mandatos; 
Estelizabel Bezerra, ex-secretária de 
planejamento da capital e candidata 
do governador Ricardo Coutinho; Cícero 
Lucena, senador e ex-prefeito duas 
vezes; e Luciano Cartaxo, deputado 
estadual, candidato da presidente Dilma 
e do atual prefeito Luciano Agra. 

O páreo é duro. Pode anotar. E 
não se deixe influenciar por pesquisas 
eleitorais realizadas antes do jogo 
começar nas ruas e na mídia. A maioria 
dos eleitores está alheia ao debate pré-
eleitoral. Ou seja, só vai pensar em eleição 
quando a propaganda eleitoral invadir 
sua casa, seu carro, seu local de trabalho, 
seu computador, seu tablet e seu 
smartphone. Não podemos esquecer que, 
nessa eleição, novas mídias estão cada 
vez mais poderosas, grudadas o dia todo 
no eleitor, como os tabletes, smartphones 
e celulares. E nesse adorável mundo novo, 
o digital, onde estão as redes sociais, a 
internet, muita gente se encontra, opina, 
arenga, forma e espalha opinião.   

Três meses nos separam do dia 
da votação. Por isso, tem muita coisa para 
acontecer nesse processo que promete ser 
disputado voto a voto. A TV, certamente, 
será a principal vitrine dos candidatos 
e o grande desafio para todos – para 
os conhecidos, para os mais ou menos 
conhecidos e para os desconhecidos da 
maioria do eleitorado. Será a TV o meio 
propagador do discurso e do conceito de 
cada candidato, nas inserções exibidas nos 
intervalos da novela, no programa eleitoral 
e nos debates. É nessa plataforma que 
o bicho vai pegar. E quem se sair melhor, 
levará vantagem. Afinal, João Pessoa não é 
um feudo, tem grande parte do eleitorado 
com perfil crítico, politizado.

Para os eleitores, vai existir um 
grande leque de opções – ao centro, 
à direita, à esquerda e ao “de tudo um 
pouco”. E aos principais pré-candidatos, 
caberá a difícil tarefa de identificar o 
melhor conceito e saber vendê-lo. Cícero 
e Maranhão terão que se reinventar, 
para atrair novos eleitores. Estelizabel 
e Luciano terão que se inventar, para se 
tornarem mais conhecidos. E é a mídia o 
principal atalho até os eleitores.    

Os políticos já sabem, mas você, 
eleitor, não pode esquecer que também 
é uma mídia. Você tem o poder de levar 
informação, argumentar, levantar ou 
derrubar um candidato. O que difere o 
eleitor da mídia de massa é a quantidade 
de pessoas que se pode atingir ao mesmo 
tempo e os recursos tecnológicos. Mas 
não se pode desprezar o tradicional boca-
a-boca. Por isso, aqui vai o meu conselho 
aos candidatos: não subestimem os 
adversários e o poder da mídia. 

A cantora Jennifer Lopez lançará 
em 24 de julho sua primeira 

coletânea de grandes sucessos, 
intitulado “Dance Again: The 
Hits”, informou nesta segunda-
feira a fonográfica Epic Records. 
O álbum, que inclui suas canções 
mais populares desde 1989, traz 
também temas recentes como 
“Dance again”, gravado junto ao 
rapper Pitbull, e “Goin’ in”, com o 
também rapper FloRida. O CD inclui 
ainda os sucessos ‘I’m into you’, ‘On 
the floor’, ‘Love don’t cost a thing’, 
‘If you had my love’, ‘Waiting for 
tonight’, ‘Get right’, ‘Jenny from the 
block’, ‘I’m real’, ‘Do it well’, ‘Ain’t it 
funny’ e ‘Feelin’ so good’. A edição 
de luxo terá “All I have”, “Que 
fizeste” e “Let’s get loud”, junto a 
um DVD que inclui todos os clipes 
do álbum.

Fábio Porchat faz 
shows na Capital 
e Campina Grande

O humorista Fábio Porchat traz 
para o Estado seu espetáculo 

solo de stand-up comedy, o Fora 
do Normal. O comediante se 
apresenta em Campina Grande, 
no dia 6, e em João Pessoa, no 
dia 7 de julho. Em Campina, o 
show acontece no teatro do 
Garden Hotel, às 21h, enquanto 
a Capital, o evento será no teatro 
da Estação Cabo Branco, às 
20h. O show segue as rotinas 
do stand-up comedy, trazendo 
de forma bem-humorada 
os acontecimentos da vida 
cotidiana. Porchat é integrante 
do primeiro grupo de stand-up do 
Brasil, o Comédia em Pé, que está 
em cartaz há seis anos.

Allysson Teotonio
Publicitário, jornalista e empresário 
allyssonteotonio@gmail.com

Foto: Divulgação

Um dos livros mais esperados 
do ano, Amy, Minha Filha, 

biografia da cantora britânica 
Amy Winehouse, escrita pelo pai 
da artista, Mitch, será lançado 
no Brasil em agosto pela editora 
Record. No livro, recheado de fotos 
inéditas do acervo da família, 
Mich conta de maneira sincera e 
comovente como Amy se tornou 
uma grande estrela e como 
sucumbiu ao vício das drogas e 
morreu prematuramente aos 27 
anos, em 2011, já consuderada 
um dos grandes nomes da música. 
O livro foi colocado à venda nos 
Estados Unidos antes mesmo do 
lançamento oficial no Reino Unido, 
onde a cantora nasceu.

E stão abertas até a próxima 
quinta-feira as inscrições da nova 

etapa do Projeto Cine Volante, uma 
iniciativa da Funjope, por meio da 
Divisão de Audiovisual. Os locais 
selecionados serão beneficiados 
nos meses de julho a setembro, 
com sessões de filmes. Escolas, 
ONGs e espaços comunitários 
podem se inscrever. Para isso, 
os respectivos representantes 
interessados devem se dirigir à 
sede da Fundação Cultural de João 
Pessoa, localizada na Rua Duque 
de Caxias, 352, Centro. As fichas 
de inscrição estão disponíveis na 
recepção, de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 12h e das 14 às 17h. 
Para ser beneficiada pelo projeto, 
a entidade precisa disponibilizar 
um local coberto e, de preferência, 
com cadeiras para os expectadores. 
Mais informações pelo telefone 
8866-2397.

Cine Volante 
inscreve até 
amanhã

O leitor é notícia!
Gilberto Gil - @gilbertogil

Neste meu vinte e seis, não leve a mal / Já que é logo depois do São João / 
Diferente do parabéns normal / Eu vou cantar um parabéns baião

Biografia de Amy 
Winehouse sera 
lançado no Brasil

que hibridizada com ele-
mentos cibernéticos. Aliás, 
Eros perpassa as criaturas 
– às vezes enigmáticas e às 
vezes surreais - do autor. 

Já no entender do edi-
tor da Marca de Fantasia, 
Henrique Magalhães, “o ar-
quiteto, designer, músico e 
quadrinista Edgar Franco 
desenvolveu uma obra cal-
cada no que chamou Aurora 
pós-humana, em que proje-
ta o futuro da humanidade 
como um grande laborató-

rio de engenharia genética. 
Mas isso é só uma base para 
tratar de temas universais, 
como o amor, o desejo de 
perpetuidade, a androginia 
e a superação do conceito 
de raça e espécie, por inter-
médio da transgenia”. 

Henrique Magalhães 
lembrou que “o trabalho 
autoral de Edgar Franco, 
baseado em sólida pesquisa 
acadêmica, se destaca não 
só nos quadrinhos impres-
sos, envereda também pe-

las experimentações do que 
cunhou como HQtrônicas – 
ou Histórias em Quadrinhos 
Eletrônicas –, bem como 
pela música eletrônica, com 
suas composições ligadas ao 
projeto Posthuman Tantra”. 
Na opinião do editor, “seja 
no contexto humano ou, 
mesmo, no ‘pós-humano’, 
como Edgar faz questão de 
realçar em seu universo de 
criação, Eros sempre retor-
na, numa incontornável ce-
lebração à vida”.
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Música

Ritmos regionais

O São João já passou, mas as festividades 
do São João de João Pessoa – O Melhor 
da Gente continuam até a próxima 
sexta-feira. A antepenúltima noite 
da comemoração será embalada por 
muito forró, xote, ciranda e coco. So-
bem aos palcos montados no Ponto de 
Cem Réis hoje, a partir das 18h, Penha 

Cirandeira, Forró da Mala, Fuba de Taperoá, Pinto do 
Acordeon e Dejinha de Monteiro.

A animação começa no palco de cultura popular, 
também no Ponto de Cem Réis, com Penha Cirandeira. A 
artista começou tocando ciranda na usina Santa Helena, 
junto com seu pai, Zé Cirandeiro. Natural de Alagoa Gran-
de, ela atualmente mora em Várzea Nova, onde trabalha 
no roçado. Acompanhada da zabumba de Seu Cícero, 
Penha apresenta muitos cantos tradicionais e também 
faz improvisos. Tem como marca registrada a voz forte.

Depois, o grupo Forró da Mala começa a se apresentar, 
por volta das 19h, com um show voltado para a cultura 
regional. Apesar do som diversificado, o grupo preparou 
para a apresentação no São João de João Pessoa uma gran-
de homenagem a Luiz Gonzaga. O show do Forró da Mala 
também terá referências à cantora Marinês e a Flávio José, 
principal atração do São João de João Pessoa na próxima 
sexta-feira.

FUbA dE TAPERoá
Com mais de 30 anos de carreira, o cantor Fuba de 

Taperoá abre os shows no palco principal. A partir das 
20h, o público poderá conferir um show com o autênti-
co forró pé-de-serra e forte influência de Luiz Gonzaga 
e Jackson do Pandeiro. O cantor promete um show que 
passeia por toda coletânea de gravações ao longo de 30 
anos de carreira e garante uma apresentação fiel às suas 
raízes, com canções de Luiz Gonzaga e Dominguinhos.

PInTo do AcoRdEon 
Instrumentalista, cantor e compositor, Francisco 

Ferreira Lima, mais conhecido como Pinto do Acordeon, 
é a segunda atração do palco principal, na noite de hoje. 
Interessado por música desde a infância e aficionado por 
acordeão, instrumento no qual se tornou um mestre, ficou 
conhecido desde quando fazia parte da trupe de Luiz Gon-
zaga, o “Rei do Baião”.

Durante o São João de João Pessoa, que neste ano 
homenageia o Velho Lua, inevitavelmente o cantor con-
tribuirá com sua parcela, prometendo cantar músicas 
que ficaram consagradas nas vozes de Elba Ramalho, 
Genival Lacerda, Dominguinhos, Fagner, Os Três do 
Nordeste e Trio Nordestino.

dEJInhA dE MonTEIRo
 Para fechar a noite, subindo ao palco a partir das 22h, 

o artista Dejinha de Monteiro também entra na onda das 
homenagens. Natural de Monteiro, no Cariri paraibano, 
além de instrumentista, cantor e compositor, Dejinha 
produziu outros trabalhos artísticos, como um CD da ban-
da Magníficos, e tem músicas gravadas por nomes como 
Flávio José e Novinho da Paraíba, entre outros.

O cantor promete um show com músicas de Luiz 
Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Trio Nordestino e também 
de autoria própria.

O leitor é notícia!
Projota @projotamc

Seja rap grafite ou skate, nossa cultura é linda você pode não gostar, mas 
mesmo assim aceite

Ciranda, coco, forró e xote animam a noite no Ponto de Cem Réis

Filme paraibano é premiado 
no Festival Lume

Artistas do Estado expõem na França

O longa-metragem Onde 
Borges Tudo Vê, do diretor 
paraibano Taciano Valério, 
ganhou o prêmio de Melhor 
Filme Nacional de Longa 
Metragem no II Festival 
Lume de Cinema. O filme 
foi financiado pelo Fundo de 
Incentivo à Cultura Augus-
to dos Anjos (FIC), auxílio 
concedido pelo Governo do 
Estado, e todos os membros 
da produção do filme são 
paraibanos. O projeto foi 
aprovado em 2008 e rece-
beu um investimento de 
aproximadamente R$ 48 

Os quadrinistas parai-
banos Henrique Magalhães, 
Marcos Nicolau e Shiko estão 
com desenhos em exposição 
na Maison de l’Amérique 
Latine en Rhône-Alpes, em 
Lyon, na França, até o dia 
31 de julho.  Eles expõem ao 
lado de artistas da Argenti-
na, Costa Rica e Chile.

A casa dos latino-ame-
ricanos em Lyon é uma 
entidade cultural que dá 
visibilidade a várias ex-
pressões artísticas, seja no 
campo da música popular, 
com destaque para a música 
brasileira, seja na fotografia, 
no cinema, na literatura e 
nas artes visuais, inclusive 

os quadrinhos. A França 
se constitui um celeiro ini-
gualável da Nona Arte e o 
Lyon BD Festival soma às 
diversas manifestações do 
gênero no país.

A presença dos qua-
drinhos brasileiros e parai-
banos nesse festival tem o 
mérito de apresentar a obra 
que circula ainda à margem 
do mercado, marcada por 
experimentações gráficas 
e textuais. Henrique Maga-
lhães e Marcos Nicolau apre-
sentam sua verve humorís-
tica, enquanto Shiko mostra 
seu expressionismo gráfico 
numa das cenas de suas his-
tórias em quadrinhos.

AUDIOVISUAL QUADRINHOS

Pinto do Acordeon vai interpretar músicas de sua autoria que ficaram conhecidas nas vozes de Elba Ramalho e outros cantores

Fuba de Taperoá, que abre as apresentações no palco principal, vai fazer um passeio pelas três décadas de carreira com o forró pé-de-serra

FOTOS: Divulgação
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mil. Desenvolvido inicial-
mente para se tornar um 
curta-metragem, o filme foi 
realizado em duas etapas, 
transformando-se numa 
produção de longa duração. 
O processo de gravação foi 
iniciado em dezembro de 
2010, concluído em abril de 
2011 e lançado em dezem-
bro passado, em Campina 
Grande. Todo o corpo técni-
co da produção é formado 
por atores e profissionais 
paraibanos.

Baseado numa livre 
adaptação do conto homôni-

mo publicado no livro “Frag-
mentos de um Olhar”, de 
autoria do diretor Taciano 
Valério, o longa-metragem 
faz referência à história do 
poeta argentino Jorge Luis 
Borges. No filme, Napoleão 
(Everaldo Pontes) é um cego 
dono de um hamster (Bor-
ges) e amante do legado do 
escritor argentino Jorge Luis 

Borges, do qual diz guardar 
uma obra escrita que nin-
guém no mundo possui e 
recebeu um investimento 
de aproximadamente R$ 48 
mil. Desenvolvido inicial-
mente para se tornar um 
curta-metragem, o filme foi 
realizado em duas etapas, 
transformando-se numa 
produção de longa duração. 

Cena do longa-metragem Onde Borges Tudo Vê, de Taciano Valério
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Praga da cochonilha do 
carmim já dizimou 72% da 
área com palma forrageira
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Brasil começa a produzir medicamentos em 2013

Rio de Janeiro (ABR) - A par-
tir de 2013, o Brasil entra no mer-
cado de produção dos antiasmáti-
cos. A transferência de tecnologia 
será feita pelo laboratório espa-
nhol Chemo à Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), a Farmanguinhos, 
para a fabricação do medicamento 
formoterol+budesonida, usado na 
bombinha do asmático. Com a pro-
dução nacional, o Ministério da Saú-
de espera economizar cerca de R$ 
100 milhões e beneficiar aproxima-
damente 200 mil pessoas.

A economia também vai alcan-
çar o doente de asma que hoje gasta 
pelo menos R$ 100 por mês com o 
tratamento, que é constante. Asmáti-
ca crônica desde os 4 anos, a servido-
ra pública federal, Ana Cristina Leal 
Propato, disse que usa o inalador 
pelo menos três vezes ao dia.

“O asmático não tem noção de 
quando vai ter uma crise. De repente, 
o peito fecha e a pessoa pode até mor-
rer. Gasto por volta de R$ 30 com a 
bombinha e, nos momentos de crise, 
o corticoide sai por mais de R$ 100. 
Vou ficar de olho (nessa medida), 
pois remédio para asmático é muito 
caro e a gente tem que tomar para o 
resto da vida”, contou Ana.

Após os ensaios clínicos, o 
medicamento precisa ser aprovado 
pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) antes de ser lan-
çado no mercado. O volume estima-
do de produção para o primeiro ano 
da parceria chega a 50,5 milhões de 
unidades.

Dados do Ministério da Saúde 
apontam que só, no ano passado, 
foram gastos mais de R$ 82 milhões 
com internações no Sistema Único 
de Saúde (SUS) em decorrência da 
doença que é uma das principais 
causas de internação em crianças 
de até 6 anos. 

Desde o dia 4 deste mês, dro-
garias credenciadas no programa 

Aqui Tem Farmácia Popular dis-
tribuem gratuitamente remédios 
contra a asma. De acordo com o 
Ministério da Saúde, os três medi-
camentos – brometo de ipratrópio, 

dipropionato de beclometasona e 
sulfato de salbutamol – estão dispo-
níveis em mais de 20 mil estabeleci-
mentos em todo o país.  

De acordo com a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), 300 milhões 
de pessoas sofrem com a asma e 60% 
são crianças. Anualmente, em âmbito 
mundial, esse problema respiratório 
chega a matar 250 mil pessoas.

}Ministério da Saúde espera, 
com a produção nacional, 
economizar R$ 100 milhões

De acordo com o Mi-
nistério da Saúde, cerca 
de 2,5 mil pessoas mor-
rem por ano por causa 
da asma e segundo a 
Associação Brasileira de 
Alergia e Imunopato-
logia (Asbai), de 10% a 
25% - 22 milhões -, dos 
brasileiros têm asma e o 
Brasil é o oitavo país em 
prevalência da doença.

Divulgada nacional-
mente, uma complicação 
de asma matou o filho 
mais novo do presiden-
te da Embratur, Marcelo 
Dino, de 13 anos, no dia 
14 de fevereiro desse 
ano, depois de uma crise 
quando estava internado 
no Santa Lúcia, um dos 
mais conhecidos hospi-
tais privados da Capital 
federal. As circunstâncias 
da morte foram investi-
gadas pelo Ministério Pú-
blico do Trabalho e pela 
Polícia Civil do Distrito 
Federal.

A asma é uma infla-
mação pulmonar crôni-
ca, multifatorial, trans-
mitida geneticamente, 
caracterizada por epi-
sódios recorrentes de 
falta de ar, tosse, chia-
do e aperto no peito. 
Na maioria dos casos, 
o problema começa na 
infância, mas pode sur-
gir em qualquer faixa 

etária, como explica a 
alergista e imunologis-
ta pediátrica do Hospi-
tal da Criança, Cláudia 
França Valente.

Para prevenir os ata-
ques, a pessoa deve ter 
cuidado com ambiente 
onde mora, segundo ela. 
O local deve ser ilumina-
do, arejado e com a me-
nor quantidade de obje-
tos possível, para impedir 
a retenção de poeira. 

O pneumologista e 
professor da Universi-
dade de Brasília (UnB), 
Ricardo Martins, orienta 
que, além de cuidar do 
ambiente e usar os me-
dicamentos, o asmático 
também deve manter 
uma vida saudável, se 
alimentar bem, ter boa 
qualidade de sono e pra-
ticar atividade física. “É 
uma doença que, apesar 
de não ter cura, tem tra-
tamento, e os pacientes 
garantem a qualidade 
de vida”, explicou.

A alergista Cláudia 
Valente completa que 
a atividade física não é 
só a natação, mas qual-
quer exercício, como o 
futebol, a caminhada 
ou a corrida. “A prática 
esportiva ajuda porque 
aumenta a capacidade 
respiratória e a resistên-
cia à crise”, ressaltou.

Doença mata 2,5 mil 
pessoas anualmente

ALERTA

Ainda falta 
informação

Apesar da ini-
ciativa do Governo 
em oferecer gratui-
tamente três remé-
dios antiasmáticos, 
a fisioterapeuta e 
presidenta da As-
sociação Brasileira 
de Asmáticos, Tânia 
Nen, alega que falta 
informação sobre a 
doença e muitos dos 
remédios para tra-
tar a doença ainda 
não são distribuídos 
pelo Governo.

“A asma é a 
quarta causa de in-
ternação hospitalar 
no país. O trata-
mento ainda é caro 
e difícil, pois muitos 
pacientes ainda não 
sabem usar os me-
dicamentos corre-
tamente. Metade do 
controle da doença 
está na respiração 
correta, no cuidado 
com o ambiente e 
no uso correto da 
medicação”, afirma 
a fisioterapeuta Tâ-
nia Nen.

Aproximadamente 200 mil pessoas serão beneficiadas com a produção de antiasmáticos no país

Foto: Divulgação



TI tem déficit de 115
 mil trabalhadores

Seminário discutirá 
parque tecnológico

Embrapa apresenta
 resultado de ações

O setor de tecnologia da infor-
mação tem déficit de 115 mil traba-
lhadores, conforme informa o IBGE. Até 
2020, 750 mil empregos devem ser 
gerados nessa área. Segundo o órgão 
de pesquisa, o setor de serviço da 
informação cresceu quase 5% no ano 
passado, ficando à frente de setores 
importantes da economia como o da 
construção civil, indústria e comércio. 
A área da informação em geral, abrange 
as atividades de telecomunicações, in-
ternet, audiovisual, edição e TI.

 Só no setor de tecnologia da 
informação, atualmente são 1,2 mi-
lhão de trabalhadores empregados 
e estão sobrando 115 mil vagas. 
Até 2020 devem surgir 750 mil 
empregos, segundo a associação 
que representa as empresas de 
tecnologia da informação e comu-
nicação. O Brasil tem tudo para se 
tornar um dos quatros maiores 
centros de TI do mundo até 2022. 
Segundo o Senai, nos próximos dois 
anos e meio, o setor de TI vai precisar de 
mais de 130 mil profissionais.

As inscrições para o XXII Se-
minário Nacional de Parques Tecnoló-
gicos e Incubadoras de Empresas e XX 
Workshop Anprotec continuam abertas.  
Promovido por Anprotec e Sebrae, o 
evento será realizado entre os dias 
17 e 21 de setembro deste ano, 
em Foz do Iguaçu (PR). O valor das 
inscrições varia de R$ 114,00 a R$ 
2.223,00 dependendo do número de 
atividades em que o participante se 
inscrever e também da data em que 
a inscrição será efetuada há descon-
tos até o próximo dia 31 de julho. 
As inscrições podem ser realizadas pelo 
site www.seminarionacional.com.br.  
     Neste ano, o evento apresenta como 
tema principal “Parques Tecnológicos e 
Incubadoras de Empresas: Revelando e 
Integrando Novas Rotas de Desenvol-
vimento?, discutindo de que forma os 
habitats de inovação podem contribuir 
para o desenvolvimento sustentável 
das regiões onde estão inseridos.  
Mais informações podem ser obtidas 
no site  www.seminarionacional.com.
br ou pelo telefone (61) 3202-1555.

A Embrapa Algodão, sediada 
em Campina Grande, está divul-
gando suas atividades no âmbito 
da pesquisa agropecuária nacional 
e internacional. O chefe-geral Na-
poleão Esberard de Macêdo Beltrão 
afirmou que a estatal desenvolve 
tecnologias de produtos e proces-
sos para o desenvolvimento da agri-
cultura brasileira. 

Uma apresentação foi feita 
durante sessão da Câmara Municipal 
campinense que ocorreu justamen-
te na data em que é comemorado o 
dia Mundial do Meio Ambiente, tema 
relevante à Embrapa que tem como 
missão viabilizar soluções de pes-
quisa, desenvolvimento e inovação 
para a sustentabilidade da agri-
cultura, em benefício da sociedade 
brasileira. O desenvolvimento de 
cultivares para as culturas do algo-
dão, amendoim, gergelim e mamona 
e os seus respectivos sistemas de 
cultivo representam uma contri-
buição direta da Empresa para o 
crescimento da economia brasileira. 
Neste aspecto, a Embrapa Algodão 
possui um vasto leque de varieda-
des no momento.

Estado doou 416 mil mudas resistentes 
Fotos: Divulgação

Controle biológico e seleção de plantas
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CombaTE à praga CoChonIlha Do CarmIm

}Governo abre nova licitação 
no valor de R$ 2,117 milhões 
para aquisição de palmas

Cleane Costa
 cleanec@gmail.com

A praga da cochonilha 
do carmim já dizimou mais 
de 72% da área plantada 
com palma forrageira na 
Paraíba. Para combatê-la 
e amenizar o prejuízo dos 
produtores, o Governo do 
Estado está distribuindo 
uma variedade resisten-
te nos 51 municípios mais 
atingidos. 

Desde o ano passado, já 
foram distribuídas 416 mil 
mudas e está em processo 
de licitação nova aquisição 
de raquetes no valor de R$ 
2,117 milhões.

O pesquisador da Em-
presa Estadual de Pesquisa 
Agropecuária – Emepa, Ed-
son Batista, informou que a 
praga da cochonilha do car-
mim infestou plantações de 
85 municípios, atingindo de 
forma mais grave 51 deles, 
localizados, principalmen-
te, no Cariri paraibano. 

Segundo ele, a Paraíba 
possui uma área plantada 
com palma forrageira de 
aproximadamente 180 mil 
hectares, dos quais 130 mil 
hectares foram infestados. 
Com a distribuição das 416 
mil raquetes, o pesquisador 
acredita que estejam plan-
tadas 1,6 milhão de mudas, 
por meio do modelo repas-
sador, no qual o produtor 
que recebe as mudas repas-
sa uma parte do seu plantio 
(raquetes) para outro. Cada 
produtor recebe entre 100 
e 150 raquetes.

Edson Batista adiantou 

Mais de 72% da área plantada com palma forrageira na Paraíba já foram dizimadas pela cochonilha

que a palma forrageira leva 
cerca de três anos, após o 
plantio, para poder servir 
de alimento para o gado, 
embora alguns produto-
res esperem somente dois 
anos. Por isso, enquanto 
não atinge esse ponto, o 
Governo do Estado está dis-
tribuindo bagaço de cana 
com os produtores para ser 
servido ao rebanho como 
alimento.

Gabinete - O asses-
sor técnico da diretoria da 
Federação da Agricultura e 
Pecuária da Paraíba (Fae-
pa), Domingos Lélis, disse 
que a praga da cochonilha 
do carmim tem provocado 
um desfalque econômico e 
social junto aos produto-
res paraibanos. Ele elogiou 
a iniciativa do Governo do 
Estado em distribuir raque-
tes de uma variedade resis-
tente, mas disse não haver 
condição de se conviver 
com a praga sem uma arma 
mais eficaz, a exemplo do 
defensivo.

Ele contou que no pri-
meiro momento foi aplica-
do um defensivo ineficaz e 
que está sendo agilizado o 
registro de outro mais efi-
ciente no combate à pra-
ga junto ao Ministério da 
Agricultura. “Sabemos que 
existe uma certa resistên-
cia ao uso do agrotóxico, 
mas se ele for usado com 
parcimônia e de maneira 
correta não há problema”, 
observou.

Lélis disse ainda que, 
desde 2005, a Faepa vem 
trabalhando no sentido de 
que a palma forrageira seja 
encarada como cultura im-
portante social e economi-
camente. Esta, inclusive, é 

Emepa e IPA realizam estudos

o leitor é notícia!

Capril Virtual - @CaprilVirtual
:.. Capril Virtual ..:: | Palma forrageira poderá ser alternativa alimentar do rebanho cearense 

| http://fb.me/1lZkUtw3m

uma das ações do Gabinete 
da Palma da Paraíba, criado 
em abril deste ano com o 
objetivo de fortalecer e dis-
seminar ainda mais a cul-
tura da palma e todo o seu 
potencial, assim como con-
ter a praga da cochonilha do 
carmim.

O Gabinete da Palma é 
integrado pela Faepa e di-
versas entidades ligadas à 
produção agrícola, que tra-
çaram um plano emergencial 
de recuperação dos campos 
de palma devastados pela 
cochonilha do carmim.

O plano prevê a recu-
peração dos campos por 
meio da multiplicação de 
raquetes de palma resis-
tente ao inseto, com a mi-
cropropagação por fatia-

mento. A técnica consiste no 
secionamento da raquete em 
pequenos,plantios em can-
teiros para posterior trans-
plante para o local definiti-
vo. Durante o brotamento, o 
canteiro deve ser irrigado e 
a muda transplantada quan-
do estiver com cerca de 20 
cm. O plano prevê a capaci-
tação do produtor para apli-
cação da técnica.

PRodUTo nATURAl 
-  O pesquisador Edson Ba-
tista orienta aos produtores 
que venham a detectar agora 
a existência da cochonilha 
do carmim na sua plantação 
de palma a utilização de um 
veneno natural e barato, que 
tem 98% de eficácia no con-
trole da praga.

Ele ensina que deve se 
junto um litro de óleo de al-
godão bruto mais um litro 
de detergente, colocar num 
pulverizador e espalhar na 
plantação.

CoChonIlhA do CAR-
mIm - Inseto que ataca a 
palma forrageira muito uti-
lizada na alimentação de 
rebanhos bovinos, caprinos 
e ovinos, entre outros, nas 
regiões semiáridas e áridas 
do planeta. Originário do 
México, mede de 2 a 5 milí-
metros de comprimento e se 
alimenta parasitando a seiva 
da planta e de sua umidade. 
Quando não controlada, é 
bastante agressiva e pode 
destruir completamente a 
palma em poucos meses.

O controle biológico 
e a seleção de plantas re-
sistentes são tecnologias 
em estudo para conter a 
infestação em palmais cul-
tivados na região Nordeste 
pela cochonilha-do-carmim. 
Projetos liderados pela Em-
brapa Semiárido, junto com 
Instituto Agronômico de 
Pernambuco (IPA) e a Em-
presa Estadual de Pesqui-
sa Agropecuária da Paraíba  
(Emepa), procuram tornar 
viáveis medidas de contro-
le para o manejo integrado 
dessa praga que, por ano, 
causa prejuízos estimados 
em 150 milhões de reais 
aos produtores rurais. 

A palma é uma das 
principais espécies forra-
geiras em uso nos siste-
mas de criação pecuária 
do Sertão nordestino. Em 
áreas tradicionais de cultivo 
dos estados da Paraíba, de 
Pernambuco e do Ceará, o 
ataque da cochonilha acon-
tece de forma tão intensa 
que só tem restado aos 
agricultores a erradicação 
total dos plantios. 

A perda dos palmais 
retira dos agricultores a 
forrageira que mais resis-

te à seca, afirma o engenheiro 
agrônomo Carlos Gava, pesqui-
sador da Embrapa Semiárido.  
Uma consequência grave do 
ataque dessa praga é que, 
na ausência de um contro-
le eficiente ou com um custo 
competitivo, a eliminação da 
forrageira tem obrigado os 
produtores a se desfazerem 
dos rebanhos ou a aumentar o 
uso da vegetação nativa. Como 
resultado, tem se observado a 
degradação da Caatinga e le-
vado famílias de agricultores a 
migrarem das regiões afetadas, 
releva o pesquisador. 

TESTES ExpErImEn-
TaIS Em laboraTórIo 
- No Laboratório de Ento-
mologia da Embrapa Semiá-
rido há bons indicativos da 
eficiência de um inseto de 
origem australiana (Crypto-
laemus montrouzieri) como 
predador da cochonilha do 
carmim. Nos testes expe-
rimentais, um adulto dessa 
espécie de joaninha conse-
gue consumir, por dia, entre 
300 e 350 ninfas da praga. 

Outro inseto, Zagreus 
bimaculosus, nativo do Se-
miárido, está sendo avaliado 
com o mesmo objetivo. Para 

Carlos Gava, é uma tecnolo-
gia promissora, ainda mais 
que a técnica para a multipli-
cação dos predadores é sim-
ples e pode ser implementada 
nas propriedades rurais sem 
a necessidade de qualquer 
equipamento especial.

Outra linha de estudo em 
desenvolvimento no Labora-
tório de Controle Biológico 
avalia a eficiência de fungos 
chamados de entomopato-
gênicos, como a Beauveria 
bassiana e o Metarhizium 
anisopliae, que, pulverizados 
na cultura, infectam o inseto 
e causam a sua morte. 

Nos testes realizados 
pelos pesquisadores da Em-
brapa Semiárido em áreas de 
palma infestadas de cocho-
nilha do carmim, a aplicação 
desses microorganismos re-
duziu a população da praga 
em até 90%. A quantidade 
que sobrevive é tão pequena 
que a capacidade de causar 
dano à cultura é inexpressiva. 

O passo seguinte da pes-
quisa é definir fórmulas para 
o processamento de bioinse-
ticidas com base nesses fun-
gos. Carlos Gava explica que 
este produto precisa passar 
pelas análises de resistên-

cia dos micro-organismos às 
condições climáticas da região 
após serem pulverizadas no 
campo. Sem garantias de que 
vão se manter vivos, após se-
rem pulverizados nas plantas 
de palma, esses produtos bio-
lógicos terão poucas chances 
no manejo da praga e menos 
ainda de chegar ao mercado. 
Otimista com os resultados já 
obtidos, ele prevê, para breve, 
a apresentação de um produto 
de baixo custo e muito eficaz 
no controle dessa cochonilha. 

ClonES - O IPA e 
a Emepa, por sua vez, 
testam clones de qua-
tro genótipos de palma 
forrageira resistente à 
praga: a Doce ou Miu-
da - que tem o nome 
científico de Nopalea 
cochelinifera, a Mão-
-de-Moça (Nopalea 
sp.), IPA Sertânea e 
PALMEPA1. Essas varie-
dades já são cultivadas 
em diferentes regiões 
produtoras.

Inseto é alvo de pesquisa em laboratório de Entomologia



desempenho do estudante ho-
mossexual. “O silêncio tem uma 
dimensão produtiva porque 
ele diz que não se pode fa-
lar sobre homossexualidade 
na sociedade. A homofobia é 
uma experiência de extrema 
solidão porque os espaços 
que seriam de proteção so-
cial, como a escola, mantêm 
a dinâmica homofóbica.”

Segundo a coordenado-
ra-geral de Direitos Huma-
nos do MEC, Rosiléa Wille, as 
dimensões da diversidade já 
foram incluídas no PNLD. Se-
gundo ela, é preciso elaborar 
editais “cada vez mais quali-
ficados” para que as editoras 
sejam incentivadas a incluir 
a temática da homossexuali-
dade  nas obras. 

“Temos um instrumento 
poderoso nas mãos. Se co-

locamos como regra que o 
livro precisa  representar a 
valorização da diversidade, 
pela qual nós temos traba-
lhado muito no ministério, as 
editoras vão se adequar por-
que nós somos os maiores 
compradores de livros”, diz. 
O ministério também tem in-
vestido na produção de ma-
teriais específicos para que 
as escolas trabalhem o tema. 

O estudo ressalta que 
outros temas ligados à di-
versidade, como questões de 
gênero, etnorraciais e das pes-
soas com deficiência, já apa-
recem nos livros didáticos. 
“Mas a homossexualidade é 
como se não existisse”, ob-
serva Tatiana Lionço. “Nos li-
vros já existe uma concepção 
de família bastante diversa, 
são retratadas famílias che-

fiadas por mulheres, mas não 
por pais gays ou mães lésbi-
cas. Existem vários contextos 
em que a questão poderia 
estar incluída, a ideia é tra-
balhar a diversidade sexual 
com naturalidade”, diz. 

A psicóloga acredita que 
a dificuldade para abordar o 
tema nas obras está ligada à 
própria resistência que exis-
te em relação à educação se-
xual, especialmente dos pais. 

“É um tabu que contra-
ria os próprios dados epide-
miológicos da gravidez não 
desejada na adolescência, 
por exemplo. A escola pode 
ter dificuldades para inserir 
o tema, mas isso se justifica 
por uma questão de saúde 
pública e de proteção dos di-
reitos humanos”, defende a 
psicóloga.

Educação

as escolas públicas brasileiras, 87% da co-
munidade – sejam alunos, pais, professo-
res ou servidores – têm algum grau de pre-
conceito contra homossexuais. O dado faz 
parte de pesquisa divulgada recentemente 
pela Faculdade de Economia, Administra-
ção e Contabilidade da Universidade de 
São Paulo (FEA-USP) e revela um proble-
ma que estudantes e educadores homos-
sexuais, bissexuais e travestis enfrentam 
diariamente nas escolas: a homofobia. 

O levantamento foi realizado com 
base em entrevistas feitas com 18,5 mil 
alunos, pais, professores, diretores e fun-
cionários, de 501 unidades de ensino de 
todo o país. 

 “A violência dura, relacionada a ar-
mas, gangues e brigas, é visível. Já o pre-
conceito na escola tem muita dificuldade 
de perceber porque não existe diálogo. 
Isso é empurrado para debaixo do tapete, 
o que impera é a lei do silêncio”, destaca a 
socióloga e especialista em educação e vio-
lência, Miriam Abramovay.

 Um estudo coordenado por ela e di-
vulgado este ano indica que nas escolas 
públicas do Distrito Federal 44% dos estu-
dantes do sexo masculino afirmaram não 
gostariam de estudar com homossexuais. 
Entre as meninas, o índice é de 14%. A so-
cióloga acredita que o problema não ocor-
re apenas no DF, mas se repete em todo o 
país.

 “Isso significa que existe uma forma 
única de se enxergar a sexualidade e ela é 
heterossexual. Um outro tipo de comporta-
mento não é admitido na sociedade e con-
sequentemente não é aceito no ambiente 
escolar. Mas a escola deveria ser um lugar 
de diversidade, ela teria que combater em 
vez de aceitar e reproduzir”, defende.
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Homossexualidade
Preconceito é encontrado em 87% das escolas

Homofobia foi alvo de pesquisa e as 
entrevistas foram feitas com 18,5 mil 
alunos, pais, professores, diretores e 
funcionários de 501 unidades de ensino

Xingamentos são comuns
Quando assumiu sua 

homossexualidade, Her-
nanny Queiroz tinha 16 
anos e cursava o 2° ano do 
Ensino Médio. As piadas 
e xingamentos que ele 
ouvia frequentemente 
acabaram fazendo com 
que fosse reprovado 
aquele ano. “Eu come-
cei a não ir mais para 
o colégio, faltei tanto 
que repeti. Quando eu 
ia as pessoas falavam 
mal de mim e sempre 
acabava dando confu-
são”, lembra.

A história do jovem, 
hoje com 19 anos, é se-
melhante à de muitos 
estudantes gays, lésbi-
cas, travestis e transexu-
ais que têm o desempe-
nho escolar prejudicado 
pela discriminação que 
enfrentam. 

De acordo com a 
psicóloga especialista em 
sexualidade da Universi-
dade Católica de Brasília 
(UCB) Claudiene Santos, 
a homofobia no espaço 
escolar está presente em 
todos os níveis – desde o 
Ensino Fundamental até 
o superior.  “A autoesti-
ma dessas pessoas que 
são discriminadas fica 
muito baixa. Como ela 
pode estar em um lu-
gar em que os outros 
não a aceitam como 
ela é de verdade? A 

consequência em geral 
é a evasão”, acrescenta 
a especialista, que inte-
gra o Grupo de Pesqui-
sa Sexualidade e Vida, 
da Universidade de São 
Paulo (USP/CNPq). 

Na avaliação da pro-
fessora, a homofobia no 
espaço escolar é mais co-
mum entre alunos. Mas 
os educadores acabam 
sendo coniventes ao 
não intervir, responsa-
bilizar ou orientar os es-
tudantes que cometem 
a agressão. “O esforço 
para esse aluno que é 
vítima de discriminação 
se manter na escola tem 
que ser muito maior. Ele 
ou ela tem que se es-
forçar para estabelecer 
relações sociais mini-
mamente respeitosas”, 
completa. 

Para a coordena-
dora-geral de Direitos 
Humanos do MEC, os 
professores não têm 
ideia do impacto de 
suas atitudes sobre o 
estudante. 

“Se tem um me-
nino gay na escola e a 
professora diz para ele 
não se vestir daquele 
jeito, não falar daque-
le jeito ou não usar um 
caderno de florzinha, 
muitas vezes ela acha 
que está fazendo um 
bem”, pondera ela.

Fotos: Divulgação

O leitor é notícia!
Bondinho 24 Horas - @bondinho24horas

Gays vão ao Supremo para transformar homofobia em crime análogo ao racismo 
- http://goo.gl/cjGfE #b24h

O debate incipiente so-
bre diversidade sexual nas 
escolas atinge também os 
materiais didáticos. Segun-
do pesquisa da doutora em 
psicologia Tatiana Lionço, 
da Universidade de Brasília 
(UnB), os livros usados em 
sala de aula pelos alunos da 
rede pública ignoram a temá-
tica da homossexualidade. 

Estudo financiado pelo 
Programa Nacional de DST e 
Aids do Ministério da Saúde 
e pelo Escritório das Nações 
Unidas sobre Drogas e Crime 
(Unodc) analisou 67 das 99 
obras mais distribuídas pelo 
Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD). O progra-
ma, do Ministério da Educa-
ção (MEC), é responsável por 
fornecer os materiais a todos 
os estudantes da educação 
básica da rede pública. 

Tatiana Lionço ressalta 
que as comissões formadas 
pelo MEC para selecionar as 
obras conseguem impedir 
que conceitos discrimina-
tórios cheguem aos alunos, 
uma vez que a análise não 
constatou a presença de “in-
júria homofóbica” nas obras. 
Mas a diversidade sexual, no 
entanto, não é retratada nos 
livros. “Existe um silêncio 
absoluto sobre esse tema, o 
que é insuficiente para uma 
política que se propõe a en-
frentar a homofobia”, aponta 
a pesquisadora. 

De acordo com ela, esse 
silêncio também produz o 
preconceito e prejudica o 

Materiais didáticos não trazem debate

LIvros usados em salas de aulas por alunos da rede pública ignoram a temática da homossexualidade
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Matizes poéticas

AS AMIGAS E ESCRITORAS  Amélia Rocco Mas-
sa, Berenice Paulo Neto e Fátima Pessoa se uniram 
e lançam no próximo dia 5 o livro Matizes Poéticas, 
impresso e editado pela Gráfica JB.

A solenidade de lançamento, que deverá reunir 
o mundo jurídico e social, vai ser às 19h na Escola 
Superior da Magistratura, no Altiplano Cabo Branco.

FOTO: Divulgação

Pobre bairro do Miramar!
O TRÂNSITO de João Pessoa vai ter uma auditoria 

operacional para investigar as responsabilidades referen-
tes aos problemas que tem causado na Capital paraibana, 
proposta pelo conselheiro Arnóbio Viana e aprovada por 
unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado.

O TC vai ouvir em audiências públicas taxistas, pedes-
tres, motoristas de ônibus, motoqueiros, entre outros para 
que, juntamente com órgãos competentes, sejam adotadas 
medidas para que a situação não piore cada vez mais.

Tomara que venham ao meu querido e outrora pacato 
bairro do Miramar que, após as mudanças, tem coisa que 
até Deus duvida. Aliás, Deus não, mas Nossa Senhora de 
Fátima, que na pracinha defronte a Igreja fica boquiaberta 
com o que vê no que fizeram na descida para a Av. Epitácio 
Pessoa. Antes, um local bucólico, largo como em cidades 
civilizadas, hoje um caos, pois fizeram um estreitamento 
sem sentido que provoca constantemente engarrafamento 
e estresse. Isto sem falar nas ruas que antes eram tran-
quilas e agora se transformaram em pista de corrida de 
muitos motoristas sem noção do que seja cidadania.

Pobre bairro do Miramar!

Temos Copa!
NÃO TEMOS a 

Copa do Mundo de 
Futebol, mas teremos 
a Copa do Mundo de 
Robótica. É o que 
confirma Ferndinando 
Lucena, do Conven-
tion Bureau de João 
Pessoa.

A Capital parai-
bana será sede da 
referida copa no ano 
de 2014, com uma 
previsão de cerca de 
4.000 participantes 
vindos de diversos 
países para o novo 
Centro de Conven-
ções de João Pessoa.

Prêmio Excelência
O CONSELHO  Superior da Justiça do Tra-

balho realiza hoje a segunda edição do Prêmio 
Excelência, onde se reconhece e valoriza os 
Tribunais Regionais do Trabalho e Varas do 
Trabalho, que se destacaram com serviços 
prestados à sociedade.

Serão premiados as categorias “Metas 
Nacionais”, “Perfomance Jurisdicional”, “Conci-
liação”, “Perfomance em Execução” e “Semana 
da Execução”,

Presidente da APPL, Cris Marcelo e a deputada Léa Toscano, que hoje 
aniversaria, em festa realizada na Creche da Assembleia Legislativa

Alegria, alegria nos festejos juninos da equipe do Santander

FOTO: Goretti Zenaide

Multifeira

COMEÇOU a montagem da XVIII Feira Brasil 
Mostra Brasil que vai acontecer de 6 a 15 de 
julho no Espaço Cultural José Lins do Rêgo.

Ocupando uma área de 12 mil metros qua-
drados, a feira terá 80% ocupada por empresas 
paraibanas, informa seu coordenador, empresá-
rio Wilson Martinez.

Hospedagem em Pipa
A FEIJUNINA,  que acontece no próximo domingo no 

Panorâmico do Clube Cabo Branco, vai premiar com um 
final de semana, para duas pessoas,  no Hotel Marinas 
Resort, na Praia de Pipa, um dos melhores trajes típicos.

O prêmio é uma iniciativa da Apoio Tur, dos estima-
dos Isaul e Joana Lopes.

Publicitária Adriane 
Lima, artista plástico 
Denis Cavalcanti, pro-
fessora Isabel Carva-
lho, psicóloga Andréa 
Soares Castro Formiga, 
executivos João Madru-
ga e Carlos Alexandre 
Maltese, deputada Léa 
Toscano, advogada 
Mércia Bronzeado 
Ferreira, empresária de 
moda Ana Maia.

FOTO: Goretti Zenaide

Código Civil

O ADVOGADO  
e professor Rodrigo 
Toscano de Brito vai 
proferir amanhã a pa-
lestra “Temas contro-
vertidos nos contratos 
imobiliários ao longo 
dos 9 anos de vigên-
cia do Código Civil de 
2002”.

Será durante a II 
Jornada de Direito Civil 
da OAB de São Paulo, 
em comemoração aos 
10 anos de edição do 
Código Civil. O evento 
será realizado no Tea-
tro Gazeta, na cidade 
de São Paulo.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“A vida é cruel. Há vinte 
anos eu não tinha dinheiro 
para comer caviar todo dia. 
Agora tenho e não posso, 
por causa do colesterol”

“Teu fígado já te mandou 
uma carta de demissão? 
Pois o meu já - duas. Se eu 
tiver uma terceira, vou ter 
de cuspir ele pra fora”

IBRAHIM SUED ÂNGELA RO-RÔ

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   Conceição Imperiano e 
Wilma Simões vão homenagear 
Luiz Gonzaga na Feijunina, que 
acontece no próximo domingo 
no Clube Cabo Branco.

   Será com uma capricha-
da indumentária que estão 
preparando para festejar o 
Rei do Baião, que está sendo 
lembrado de Norte a Sul do 
país pelo seu centenário de 
nascimento.

Zum Zum Zum
   O médico paraibano Durval Filho, radicado em Fortaleza, CE, está em temporada 
de férias com a família em João Pessoa curtindo os festejos juninos. Ele é irmão do jornalista 
Humberto Lyra.

   A professora Zarinha e o marido, Francisco Fernandes com os netos Ian e Isis 
passam férias na Europa, onde visitam Munique, Berlim, Paris, Moscou e San Petersburgo.

   Os empresários da construção civil, Diógenes Sousa e Anadélia estão nos Estados 
Unidos, retornando no final de julho.

   Hoje tem almoço em torno da jornalista Nelma Figueiredo no restaurante  Sal & 
Brasa pelos seus 25 anos de jornalismo. Será em ritmo de adesão.

   Os casais Ezilda e Adalberto Rocha, Janeide e Helder Kumamoto, Guilherme e Dirce 
Carvalho, Tavinho e Ivete Santos vão marcar presenças na Feijunina próximo domingo.

Germana Paulo Neto e a aniversariante de hoje, Mércia
Bronzeado Ferreira

FOTO: Goretti Zenaide

Manoel Ramalho e Penha nos festejos juninos do jantar 
dançante do Clube Cabo Branco

Só em novela

MUDANÇA radical no 
figurino de Nina, persona-
gem de Débora Falabella 
na novela Avenida Brasil. 
Ela largou os jeans folga-
dos, tênis e camiseta  e 
apareceu no capítulo da 
última segunda-feira com 
um visual mais sofistica-
do, com direito a salto 
alto, batom vermelho e 
um vestido curto. Vestido 
este assinado pelo esti-
lista Carlos Miele.

Será que agora, 
poderosa,  ela desbanca 
a personagem Carminha, 
interpretada por Adriana 
Esteves?

Empreendedorismo
SERÁ REALIZADA pelo Sebrae, nos próximos dias 

2 a 7 de julho, a Semana Nacional do Empreendedor 
Individual, no anel externo da Lagoa do Parque Solon 
de Lucena, em João Pessoa. 

Vão ser montadas tendas climatizadas, com ho-
rário de funcionamento das 9h às 17h, para atendi-
mento ao empreendedor individual com informações 
e capacitações.

Gisele

A TOP MODEL  Gisele 
Bündchen dá sinais de que 
vem aí nova gravidez. No 
editorial que fez para a re-
vista Vogue Brasil de julho, 
ela esconde a barriga em 
todas as fotos, ora com o 
braço, com um nó ou com 
um moletom largo.

Os clicks da beldade 
tem assinatura do fotó-
grafo Patrick Demarchelier, 
para a revista que sai no 
próximo mês.

Moda

COMEÇA a entressa-
fra nas boutiques femini-
nas de João Pessoa. Não 
há mais novidades nas 
prateleiras e as roupas 
de verão só começam a 
chegar no final de agosto 
para setembro. Igualmente 
para calçados e acessó-
rios, mas na Calzature 
no Manaíra Shopping, os 
sapatos de festa, que são 
atemporais, continuam 
fazendo sucesso.



Estacionar veículos nas ruas centrais de João Pessoa tem desafiado os condutores, que reclamam de tarifas cobradas na Zona Azul e em locais privativos
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Falta de vagas para estacionamento 
atrapalha vida de motoristas em JP

caos no trânsito

Governo cria comitê 
para fiscalizar ações de 
convivência com a seca

Página 15

Amanhã, pescadores 
de João Pessoa começam 
as homenagens a São Pe-
dro, incluindo a tradicio-
nal procissão marítima 
que já acontece há mais de 
cem anos na Capital, além 
de procissões terrestres. 
Por volta das 18h:30,  será 

iniciada a primeira procis-
são, quando a imagem de 
São Pedro sairá em carrea-
ta da Praia de Tambaú até 
a Praia da Penha.

Ainda na quinta-feira 
será realizada uma missa 
em homenagem ao santo 
na Igreja de Nossa Senho-
ra da Penha. A imagem 
de São Pedro irá pernoi-
tar na casa de dona Ma-

ria José de Brito, viúva do 
Nego Dinho, um dos or-
ganizadores da festa que 
está sendo homenageado 
este ano. Além dele ou-
tra antiga organizadora 
do evento, Penha Emília, 
também será homenage-
ada em memória. 

Na sexta-feira (29) dia 
de São Pedro, será realiza-
da a tradicional procissão 

marítima, na qual a ima-
gem do santo, por volta 
das 14h, será levada de 
volta à Praia de Tambaú 
em uma embarcação se-
guida por cerca de 30 bar-
cos e aproximadamente 
200 pescadores. O cortejo, 
que consiste em cerca de 
4 milhas de navegação, 
deverá chegar a Praia de 
Tambaú após às 15h, quan-

do a imagem do santo será 
recebida sob o espocar de 
fogos e bandeirolas nas 
cores azul e branca pelos 
fiéis católicos.

A imagem será levada 
em andor, numa caminha-
da de aproximadamente 
três km até a Paróquia São 
Pedro Pescador, em Ma-
naíra, onde será realiza-
da uma segunda missa. A 

imagem de São Pedro foi 
esculpida há mais de oito 
décadas, sendo ele o santo 
padroeiro dos pescadores. 
A expectativa é de que 
três mil pessoas compare-
çam à celebração religiosa 
em homenagem a Pedro, 
que antes de se tornar um 
dos doze discípulo de Cris-
to, era um pescador e se 
chamava Simão.

Homenagens a São Pedro começam amanhã
Padroeiro dos Pescadores

Foto: Evandro Pereira

Estacionar veículos nas 
ruas centrais de João Pessoa 
se tornou um verdadeiro 
caos. Se não bastasse a falta 
de espaço em via pública, o 
motorista é obrigado a con-
viver com frequentes abusos 
nas cobranças das tarifas, 
motivo de muita reclamação. 
A situação piora no período 
noturno, principalmente em 
eventos festivos, quando os 
preços cobrados sofrem re-
ajuste de até 400%.  

As festas juninas reali-
zadas no Ponto de Cem Réis 
tem dado lucros exorbitantes 
às pessoas que exploram os 
serviços de estacionamen-
tos. Os órgãos do consumi-
dor alegam nada poderem 
fazer devido a não existência 
de um tabelamento de preço 
nesses espaços rotativos na 
Capital.

“Não temos recebido 
reclamações sobre abusos 
nas tarifas de estaciona-
mentos no Centro de João 
Pessoa, mas, não existe lei 
que regulamente os tabela-
mentos de valores nos esta-
cionamentos”, disse ontem 
Emerson Fernandes, coor-
denador geral do Procon de 
João Pessoa. 

No centro da Capital 
existem pouco mais de 40 
estacionamentos, na grande 
maioria, clandestino, alguns 
deles situados nos fundos 
de lojas comerciais ou ca-
sas residenciais, com pre-
ços variando entre R$ 2,00 
(período diurno) e R$ 10,00 
(noturno). A maior prolife-
ração desses estacionamen-
tos ocorre na Rua Treze de 
Maio, local onde podem ser 
encontrados diversos esta-
belecimentos.

“Eu mesmo não consi-
dero o valor de dois reais 
alto. É melhor o motorista 
estacionar aqui, do que em 
via pública, pois, além de pa-
gar R$ 1,50, está correndo o 
risco de atos de vandalismo”, 
afirmou  um dos proprietá-
rios de um estabelecimen-
to, situado na Rua Treze de 

Fala Povo

“Deveria haver 
uma fiscalização 
mais rigorosa 
nesses estacio-
namentos. Isto é 
um absurdo. Não 
podemos sequer 
usar de forma gratuita aquilo que é 
público”

“O caos existente 
hoje no trânsito 
é culpa exclusiva 
dos estaciona-
mentos em via 
pública. O poder 
público deveria 
ser mais vigilante em relação a esses 
estacionamentos”

“Não temos locais 
adequados para 
estacionarmos 
no centro de 
João Pessoa. Às 
vezes tive até que 
retornar para casa 
por falta de um lugar para deixar meu 
automóvel”

“Algum político 
está se benefi-
ciando com os 
estacionamentos 
da Zona Azul. 
Algum vereador 
aprovou na Câma-
ra Municipal. Para nós, temos apenas é 
que cumprir o que determinam”

AmAuri de LimA CostA  - Advogado rougger XAvier guerrA Júnior  - Advogado AderALdo CorreiA de ArAúJo  - Advogado eudes moACir tosCAno  - radialista

Maio, que pediu para não 
ter o nome revelado. “Estou 
ganhando é um dinheiro a 
mais neste período junino. 
As pessoas vêm ao Ponto de 
Cem Réis e estacionam aqui. 
Cobro entre cinco e dez re-
ais”, disse outro proprietá-
rio.

Outra prática de cobran-
ça que não é considerada por 
todo motorista como sendo 
abusiva diz respeito aos es-
tacionamentos fixos. Vários 
deles podem ser encontra-
dos na região central de João 
Pessoa, alguns sem qualquer 
estrutura física e legalização, 
que cobram mensalmen-
te valores que variam entre 
R$ 50,00 a R$ 70,00. “Tenho 
clientes já tabelados. São 12 
que mensalmente desembol-
sam R$ 50,00 e não fazem 

cara feia. É mais seguro e não 
existe essa história de rota-
tividade”, alegou Josimar Oli-
veira, que se diz dono de um 
estacionamento em uma casa 
abandonada, si-tuada na Rua 
Visconde de Pelotas, próxima 

a Arqui-diocese da Paraíba.
Reclamações também 

não faltam à Zona Azul, sis-
tema de estacionamento ro-
tativo controlado pela Pre-
feitura Municipal de João 
Pessoa, através da Superin-

-tendência de Mobilidade 
Urbana (Semob),  que atua, 
principalmente, no Centro 
de João Pessoa, cobrando 
tarifas de R$ 1,50 por duas 
horas. “Muito lamentável. 
Não temos onde estacionar 

e o jeito mesmo é conviver 
com esta situação”, disse 
João de Deus Alves, estu-
dante universitário e um 
dos muitos usuários que se 
queixam do serviço ofereci-
do na Capital paraibana.

Marcos Lima 
marcosauniao@gmail.com

}Abuso nas cobranças de 
tarifas também são queixas 
constantes dos condutores

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com



Casas atingidas pelas chuvas são 
demolidas pela Defesa Civil de JP

NA SATURNINO DE BRITO
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COTIDIANO

> As ações emergenciais 
já foram controladas 
pelo órgão municipal

Foto: Luíz Vaz/ Secom JP

A Coordenadoria Mu-
nicipal da Defesa Civil 
(Comdec) visitou na ma-
nhã de ontem a comunida-
de Saturnino de Brito, no 
bairro de Jaguaribe, para 
demolir três casas que 
desmoronaram durante as 
fortes chuvas da semana 
passada. 

O trabalho está sendo 
realizado por agentes da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano (Sedurb). 
O órgão informou que as 
ações emergenciais já fo-
ram controladas, mas que 
as equipes continuam mo-
nitorando as áreas de risco 
na cidade de João Pessoa.

As três famílias que 
moravam nos imóveis es-
tão em um abrigo provi-
sório na Escola Municipal 
Damásio da Franca, em Ja-
guaribe, e serão inscritas 
no auxílio moradia para 
pagar o aluguel de uma 
nova casa. As famílias es-
tão recebendo apoio da 
Prefeitura Municipal de 
João Pessoa, por meio da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Social, com auxílio 
de cesta básica, assistência 
médica, colchões e cober-
tores.

SEGURANÇA - O coor-
denador da Defesa Civil, 
Noé Estrela, explicou que 
a demolição é necessária 
para a segurança das famí-
lias atingidas pelas chuvas 
e da própria comunidade.
da Saturnino de Brito

“Essas casas foram in-

terditadas na última terça-
-feira, avaliamos as condi-
ções de cada uma e agora 
chegou o momento de de-
molir. As famílias foram re-
tiradas, assim como alguns 
pertences que podem ser 
reaproveitados”, disse.

“Por enquanto, minha 
família está abrigada na es-
cola e a prefeitura já nos in-
formou que vamos receber 
o auxílio moradia”, disse 

Luciana Lopes, moradora 
de uma das casas e mãe da 
adolescente que foi atingi-
da durante o desmorona-
mento.

 Ela afirmou ainda que 
o estado de saúde da filha é 
estável. “Ela já recebeu alta 
e agora está na casa da mi-
nha irmã”, contou.

VISITA ÀS ÁREAS - Ape-
sar das chuvas terem dimi-

nuído, esta semana as equi-
pes devem continuar as 
visitas nas áreas alagadas 
na semana passada, como 
as comunidades do Timbó 
(Bancários), São José (Bair-
ro São José), Comunidade 
do S (Roger), entre outras, 
localizadas em bairros de-
João Pessoa.

Em caso de emer-
gência, a população pode 
acionar a Defesa Civil pelo 

número 0800-285-9020, 
disponível 24 horas todos 
os dias da semana. A cha-
mada é gratuita. Além da 
Defesa Civil, estão partici-
pando das operações a Se-
cretaria de Infraestrutura 
(Seinfra), Secretaria de De-
senvolvimento Urbano (Se-
durb), Secretaria de Desen-
volvimento Social (Sedes) e 
Superintendência de Mobi-
lidade Urbana (Semob).

O trabalho de demolição das casas está sendo realizado pelos agentes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa

Profissionais da rede municipal de 
saúde realizam hoje, das 8h30 às 12h, 
uma ação de combate à dengue no 
Terminal de Integração do bairro Va-
lentina Figueiredo. O objetivo é escla-
recer a população sobre as formas de 
impedir a disseminação do mosquito 
transmissor da dengue.

A iniciativa é promovida pela 
Prefeitura Municipal de João Pessoa 
(PMJP), por intermédio da Secreta-
ria Municipal de Saúde (SMS). Cerca 
de 60 profissionais de Saúde, entre 
apoiadores das Unidades de Saúde 
Valentina I e Doce Mãe de Deus, bem 
como integrantes da diretoria de Vigi-
lância à Saúde e gerência de Vigilân-
cia Ambiental, darão esclarecimentos 
e distribuirão material educativo.

Talita Tavares, diretora de Vigi-
lância à Saúde da SMS, destacou a 
importância desse trabalho. “Temos 
de apostar na mobilização social, e o 
Terminal da Integração do Valentina 
é um excelente ponto para levar à po-
pulação os cuidados que todos deve-
mos ter. Afinal, mais de 90% dos fo-
cos de dengue estão nas residências”, 
argumentou.

Além dos profissionais de atenção 
básica, incluindo médicos, enfermei-

ros e apoiadores, os agentes de vigi-
lância ambiental vão passar de casa 
em casa, nas imediações do terminal, 
realizando uma Batida Focal. O ob-
jetivo é investigar possíveis focos de 
dengue.

InCIDênCIA – Os bairros com 
maior número de casos confirmados 
de dengue são Cristo Redentor, Ban-
cários, Mangabeira, José Américo, Ja-
guaribe, São José, Mandacaru, Torre 
e Bessa. Segundo Talita, os morado-
res desses bairros devem ter atenção 
redobrada. “Todo cuidado é pouco, 
por isso estamos incluindo plantões 
aos sábados, fumacê, coleta de pneus 
inservíveis e mobilizações comunitá-
rias”, disse.

Talita enfatizou que a participa-
ção da população é essencial para que 
o número de casos e focos de repro-
dução diminua. “A população é nosso 
maior fiscal. Quando não deixa água 
parada, denuncia focos de reprodu-
ção e permite a entrada do ASA, está 
contribuindo para a diminuição dos 
casos de dengue”, disse.

Para informar possíveis focos de 
dengue, a população pode telefonar 
para o número 3214-5718.  

Profissionais de saúde realizam
hoje ação de combate à dengue

NO VALENTINA

O secretário de Seguran-
ça e Defesa Social da Paraíba 
(SEDS), Cláudio Lima, disse 
que o índice de violência nas 
escolas da Paraíba é bastan-
te pequeno em relação aos 
demais Estados. Ele fez essa 
revelação ontem durante o I 
Seminário Estadual Sobre En-
frentamento à Violência nas 
Escolas, realizado pelo Gover-
no do Estado, através da Se-
cretaria de Estado da Educa-
ção, no Hotel Caiçara, em João 
Pessoa.

De acordo com o secretá-
rio, não existe uma violência 
isolada na escola e sim dentro 
da própria sociedade. “A po-
pulação tem que entender que 
os problemas nas escolas são 
de ordem social e não um caso 
de polícia. Nós reforçamos a 
Patrulha Escolar, porém, a so-
lução depende de um esfor-
ço conjunto, tanto da família 
como dos diversos segmentos 
da sociedade”, comentou.

Segundo Harrison Targi-
no, o evento teve como obje-
tivo ampliar e fortalecer o di-

álogo sobre a cultura da boa 
convivência. “Nós queremos 
consolidar o Plano de Enfren-
tamento à Violência nas Es-
colas e capacitar os gestores 
e presidentes de Conselhos 
Escolares da 1ª Regional so-
bre a importância de refletir e 
discutir sobre a paz na escola, 
a tolerância nas relações in-
terpessoais e uma programa-
ção de eventos no combate à 
violência”, revelou.

O seminário deu sequên-
cia a uma série de eventos que 
estão sendo realizados na Ca-
pital, abordando a questão da 
violência na escola e em seu 
entorno. 

“Não se faz enfrenta-
mento à violência militari-
zando a escola, mas discu-
tindo com os professores, 
alunos e a comunidade es-
colar, buscando desta forma 
evitar que fatos que desres-
peitem a dignidade humana 
não se repitam”, disse o se-
cretário de Segurança e De-
fesa Social da Paraíba, acres-
centando que o seminários 
idênticos acontecerão nas 
outras Gerências Regionais 
de Educação do Estado.

Caiu índice de violência
nas escolas, diz a SEDS

ENFRENTAMENTO

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Seções Cíveis 
Especializados 
do TJ julgam 
30 processos

Multifeira já 
começou a ser 
montada no 
Espaço Cultural

As Seções Especializa-
das Cíveis do Tribunal de 
Justiça da Paraíba julgam 
30 processos, a partir das 
8h30. As sessões ordinári-
as dos órgãos fracionários 
serão apreciados no 1º 
andar do Anexo Adminis-
trativo do Poder Judiciário 
estadual “Desembargador 
Archimedes Souto Maior”, 
Centro da Capital. Na pauta 
judiciária, serão apreciados 
mandados de segurança, 
embargos de declaração, 
ações rescisórias e agravos 
internos. 

A 1ª Seção Especiali-
zada irá julgar 15 feitos 
e é presidida pela de-
sembargadora Maria de 
Fátima Morais Bezerra 
Cavalcanti. O colegiado é 
formado pelos integran-
tes da Primeira Câmara 
(desembargadores José 
Ricardo Porto, Manoel 
Soares Monteiro e José 
Di Lorenzo Serpa) e os 
da Segunda Cível (desem-
bargadores Marcos Cav-
alcanti de Albuquerque, 
Maria das Neves do Egito 
de Araújo Duda Ferreira e 
Maria de Fátima Bezerra).  
Para a sessão da 2ª Seção 
também foram relaciona-
dos 15 processos. 

O maior evento multisse-
torial da Paraíba já está sendo 
montado no Espaço Cultural 
em João Pessoa. A montagem 
da XVIII Brasil Mostra Brasil 
envolve mais de 35 pessoas 
nessa primeira etapa, mas 
deve gerar 150 empregos até 
o final do trabalho.

De acordo com o diretor 
geral da BMB, Wilson Mar-
tinez, a primeira etapa da 
montagem é o nivelamento 
do piso da Praça do Povo do 
Espaço Cultural que possui 
inclinações nas laterais. “Essa 
é a parte mais demorada da 
montagem porque demanda 
a construção de um tablado 
de 5.500 m² por igual”.

A segunda etapa da 
montagem envolve a parte 
de alumínio, construção dos 
estandes, iluminação e car-
pete. A Multifeira Brasil Mos-
tra Brasil terá 12 mil m² de 
área, com 350 expositores. 
Em 2011, a BMB atraiu mais 
de 120 mil pessoas em dez 
dias de evento. 

A multifeira será realiza-
da de 6 a 15 de julho no Espa-
ço Cultural. Mais informações 
pelos telefones (83) 3042 
5840 ou (83) 3238 5238.

O leitor é notícia!
Rita B M Medeiros - @rbmmedeiros

Hj todos nós estamos fazendo uma grande corrente pelo pai do nosso @cassiocl 
o Poeta.Ronaldo Cunha Lima, meu amigo.



Governo cria Comitê de Fiscalização 
das Ações de Convivência com a Seca

na paraíba

}Decreto foi assinado pelo 
governador ricardo Coutinho 
e publicado no Diário Oficial

Cleane Costa
cleanec@gmail

O Governo do Estado 
instituiu o Comitê Estadual 
de Fiscalização das Ações de 
Convivência com a Estiagem, 
que será composto por repre-
sentantes de diversas entida-
des e instituições. O decreto 
de criação foi assinado pelo 
governador Ricardo Coutinho 
e publicado no Diário Oficial de 
domingo passado.

Pelo decreto, o comitê de-
verá supervisionar e propor 
ações que assegurem a cor-
reta aplicação das despesas 
e investimentos públicos em 
favor da população atingida 
pela estiagem na Paraíba, ar-
ticular e acompanhar as ações 
de enfrentamento da estiagem 
desencadeadas pelos órgãos 
do Governo federal, estadual 
e municipal no âmbito do Es-
tado, e propor ao Governo do 
Estado medidas que facilitem 
as ações em execução.

O comitê é composto por 
um representante do poder 
executivo estadual, dois repre-
sentantes do poder legislativo 
(sendo um deputado da situ-
ação e outro da oposição), um 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seccional Paraíba, um 
da Igreja Católica, um da Igreja 
Evangélica, um do Ministério 
Público, um da Federação da 
Associação dos Municípios da 
Paraíba (Famup), um da Fe-
deração dos Trabalhadores na 
Agricultura do Estado da Para-

Sedap alerta municípios da PB
sobre prazos do Garantia-Safra

pagamento
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eStaDUaLo leitor é notícia!

walter miro - @waltermiro
@uniaogovpb como recente leitor do jornal, desejo sucesso e fico na ansiedade 

por ver como ficarão as novas ideias nas páginas d’a União

íba (Fetag) e um representante 
da Federação da Agricultura e 
Pecuária da Paraíba (Faepa).

O representante da Fae-
pa no Comitê, Domingos Lélis, 
elogiou a iniciativa e as adota-
das pelo Governo do Estado 
como forma de minimizar os 
efeitos da estiagem na Paraí-
ba. Ele lamentou, no entanto, 
que algumas ações ainda não 
estejam sendo executadas por 
falta da liberação dos recursos 
federais.

“O Governo Federal já dis-
ponibilizou R$ 10 milhões para 
a Paraíba, mas a burocracia é 
muito grande para se receber 
estes recursos e poder aplicá-
los”, comentou, observando 
que compreende o controle na 
aplicação correta do dinheiro, 
mas disse que o homem que 
convive com a seca não tem 
muito tempo para esperar, 
principalmente por água.

AçõEs - Entre as ações 
desenvolvidas pelo Governo 
do Estado destaca-se o atendi-
mento prioritário às vítimas da 
estiagem com abastecimento 
de água para famílias que ain-
da não estão sendo atendidas 
pela Operação Carro Pipa, do 
Governo Federal. A operação, 
desenvolvida pelo Exército, 
ampliou de 91 para 100 o nú-
mero de municípios atendidos 
com carro pipa. O Governo do 
Estado também liberou R$ 10 
milhões para complementar 
os recursos federais nas ações 
que serão efetivadas para mi-
nimizar os efeitos da seca na 
Paraíba. Entre estas, destaca-se 
a recuperação de poços desati-
vados e implantação de abaste-
cimento simples de água.

Cento e setenta e um 
municípios aderiram ao 
Programa Garantia-Safra, na 
Paraíba. O Governo do Esta-
do, através da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
da Agropecuária e da Pesca 
(Sedap), chama atenção dos 
gestores municipais para o 
pagamento dos aportes fi-
nanceiros de responsabili-
dade das prefeituras, cujo 
vencimento da última par-
cela será até o próximo dia 
16. O objetivo é antecipar os 
valores a serem pagos aos 
agricultores familiares parai-
banos que aderiram ao Pro-
grama.

Dos 171 municípios, 64 
ainda não acessaram o Sis-
tema de Informações do Se-
guro da Agricultura Familiar 
(Seaf) para realizarem o pro-
cedimento de solicitação de 
vistoria e indicação do técni-
co para liberação dos laudos 
para inspeção. 

Para os municípios que 
compreendem a Região I - 
Água Branca, Amparo, Boa 
Ventura, Brejo do Cruz, Brejo 
dos Santos, Caraúbas, Catin-
gueira, Coremas, Desterro, 
Gurjão, Imaculada, Itaporan-
ga, Jericó, Junco do Seridó, 
Jurú, Lagoa, Lastro, Livra-
mento, Mãe d’água, Malta, 

Cerca de 300 fa-
mílias de comunidades 
tradicionais serão capa-
citadas até o final deste 
primeiro semestre pela 
Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Hu-
mano. O treinamento 
faz parte do Projeto 
“Atividades Produtivas 
Fortalecendo a Segu-
rança Alimentar e Nutri-
cional nas Comunidades 
Indígenas, Negras e Qui-
lombolas da Paraíba”. 

Mais 33 famílias 
foram capacitadas, 
sendo 18 da comunida-
de Matias (quilombo-
la) em Serra Redonda e 
15 da comunidade Ma-
tão (quilombola) em 
Gurinhém. Ontem, foi 
realizada visita a uma 
unidade demonstrati-
va com 45 indígenas 
sobre criação de gali-
nha caipira no sistema 
semi-intensivo.

O programa visa 
estruturar as famílias 
que vivem nestas co-
munidades para que 
elas possam desenvol-
ver práticas produtivas 
como plantação e a 

Sedh intensifica capacitação 
em comunidades do Estado

ínDioS e qUiLomboLaS

A Companhia de De-
senvolvimento dos Re-
cursos Minerais (CDRM) 
já perfurou 78 poços este 
ano, dentro da opera-
ção desencadeada pelo 
Governo do Estado para 
minimizar os efeitos da 
estiagem nas cidades 
que estão com quadro 
de emergência pela au-
sência das chuvas.

Ontem, duas perfu-
ratrizes do órgão vincu-
lado à Secretaria da In-
fraestrutura inciaram os 
trabalhos no município 
de Barra de Santana, na 
microrregião do Cariri 
Oriental. A cidade, com 
8,2 mil habitantes, terá 
um reforço na oferta 
d’água com 15 novos 
poços.

Em seguida serão 
perfurados 13 poços no 
município de Caraúbas, 
que tem 4 mil habitan-
tes, e está prevista a 
perfuração de 41 poços 
na zona rural de Campi-
na Grande. A prioridade 
agora é a perfuração ou 
desobstrução de poços 
públicos.

Em 2011 a CDRM 
perfurou 26 e desobs-
truiu outros seis poços. 
Em média a profundi-
dade máxima dos po-
ços artesianos é de 50 

metros, porém, a água 
pode ser encontrada 
com profundidade va-
riando de 25 a 45 me-
tros.

perfUração - Nes-
te ano já houve per-
furação em Campina 
Grande, Bananeiras, 
Nova Palmeira, Boa 
Vista, Pocinhos, Naza-
rezinho, Queimadas, 
Caraúbas, Sumé, Be-
lém, Barra de Santa 
Rosa, Sumé, Riacho de 
Santo Antonio, São Se-
bastião do Umbuzeiro, 
Lagoa Seca, Emas e São 
José do Sabugi. No ano 
passado a CDRM atuou 
em Soledade, Guarabi-
ra, Monteiro, São João 
do Cariri, Cajazeiras, 
Pombal, Mulungu, São 
João do Cariri, Taperoá, 
Boqueirão, Lagoa Seca, 
Caturité, Algodão de 
Jandaíra, Cubati, São 
Vicente do Seridó, Ala-
goinha, Araruna e São 
João do Cariri.

O chefe da Divi-
são de Hidrogeologia 
e Sondagens da CDRM, 
Milton Mafra, revela 
que a companhia tam-
bém perfura poços em 
propriedades particula-
res, por meio de contra-
to com o interessado. 

78 poços já perfurados

criação de aves. 
Segundo a coorde-

nadora do projeto na Pa-
raíba, Adelina Moreira, 
durante a realização dos 
cursos, uma nutricionista 
realizará rodas de conver-
sa com os participantes so-
bre segurança alimentar e 
nutricional.   

“A ideia é também 

inserir estas famílias no 
Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), que foi 
ampliado recentemente 
na Paraíba. Para isso, eles 
precisam ter a consciência 
de produzir tanto para o 
sustento das famílias da 
região, como para gerar 
renda para a própria co-
munidade”, disse. 

etapaS – O projeto é 
dividido em duas etapas. 
A primeira que está sendo 
concluída é a parte teóri-
ca dos cursos. Em seguida, 
será realizada a aula prá-
tica com visita de campo a 
locais que desenvolvem a 
atividade para que possa 
ser aprimorado o que eles 
viram na teoria.

Fotos: Divulgação

33 famílias das comunidades Matias, em Serra Redonda, e Matão, em Gurinhém, foram treinadas

Agricultores que aderiram ao programa federal receberão pagamento por perda da safra

Manaíra, Monte Horebe, Ouro 
Velho, Passagem, Quixaba, 
Santa Cruz, Santa Inês, San-
to André, São João do Tigre, 
São José de Caiana, São José 
de Piranhas, São Mamede, 
Sumé, Tavares, Vista Serrana 
e Zabelê, o prazo se encerra 
na próxima sexta-feira. 

Compõem a Região II os 
municípios de Araçagi, Ara-
runa, Areial, Aroeiras, Bana-
neiras, Barra de São Miguel, 
Belém, Cabaceiras, Casseren-
gue, Caturité, Cuité, Itabaia-
na, Lagoa Seca, Logradouro, 
Massaranduba, Matinhas, 
Nova Palmeira, Olivedos, Pi-

cuí, Pilar, Puxinanã, Queima-
das, Riachão, Riachão do Ba-
camarte, São José dos Ramos, 
Seridó, Sossego e Tenório. 
Para eles, o prazo final termi-
na em 29/07.

O não cumprimento das 
datas estabelecidas vai im-
plicar na impossibilidade do 
agricultor, que aderiu ao Pro-
grama Garantia-Safra, rece-
ber a indenização no valor de 
R$ 680,00,  em caso de per-
das de pelo menos 50% da 
produção de algodão, arroz, 
feijão, mandioca ou milho, 
por motivo de seca ou exces-
so de chuvas.

“Para a safra 2012, a 
previsão é que sejam pagos 
R$ 58,8 milhões. O Ministério 
do Desenvolvimento Agrário 
(MDA) aguarda somente que 
as prefeituras municipais en-
viem os laudos de perda de 
safra”, destaca o secretário 
Marenilson Batista.

O seguro de renda míni-
ma, pago pelo Garantia-Safra, 
vem dos recursos das contri-
buições de agricultores, pre-
feituras municipais, governo 
estadual e governo federal, 
depositadas em um fundo fi-
nanceiro solidário chamado 
Garantia-Safra.
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CAMPINA

Pela cidade

UEPB abre matrículas para cursinho
Pré-vestibular

O leitor é notícia!

Thais Soares - @ThaisSoares_B 
e eu digo e repito, Campina Grande é a melhor cidade do mundo! tem clima 

melhor que esse ?

Campina tem cerca de 16 mil crianças 
vacinadas contra a paralisia infantil

A coordenação do Cur-
sinho Pre-Vest da Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(UEPB), sediada no Campus 
de Campina Grande, realiza 
de 2 a 6 de julho, matrículas 
para os novos alunos que fi-
zeram o cadastro de reservas 
e que desejam cursar o pré-
-vestibular no segundo se-
mestre de 2012. 

 De acordo com o profes-
sor Faustino Moura Neto, co-
ordenador do curso, as ma-
trículas devem ser realizadas 
à tarde, a partir das 14h, na 
Rua Getúlio Vargas, Centro, 
em Campina Grande. O aluno 
convocado deve apresentar 
cópia do certificado ou his-
tórico escolar de conclusão 
do Ensino Médio em escola 
pública ou declaração, se es-
tiver cursando o 3º ano.

O Pre-Vest é uma ação 
pedagógica e institucional da 
UEPB, vinculado à Pró-Rei-
toria de Extensão e Assuntos 
Comunitários, voltado para 
alunos carentes do municí-
pio de Campina Grande e do 
Compartimento da Borbore-
ma, atendendo atualmente a 
mais de mil alunos desses lu-
gares. O curso é inteiramente 
grátis, com turmas funcio-
nando no turno da tarde e aos 
sábados (manhã), no prédio 
da Faculdade de Administra-
ção e Ciências Contábeis.

 Constitui-se em mais uma 
ação comunitária e extensio-

}inscrições podem ser feitas 
de 2 a 6 do próximo mês 
e as aulas são gratuitas

nista mantida pela Univer-
sidade Estadual, viabilizado 
através da disponibilização do 
prédio e de equipamentos para 
seu funcionamento, bem como 
de diversas bolsas de monito-
ria para os professores minis-
trantes dos componentes, além 

de distribuição de material di-
dático para os alunos.

Contando com cerca de 
80 (oitenta) monitores/pro-
fessores (bolsistas e voluntá-
rios), graduandos dos diver-
sos cursos de Licenciatura da 
UEPB, os números de aprova-

ção de alunos do cursinho re-
velam a dimensão e a impor-
tância social e educacional do 
Pre-Vest, bem como sua rele-
vância para o aprimoramento 
do exercício e da iniciação à 
docência no âmbito da Uni-
versidade.

Faltando 10 dias para 
o fim da Campanha de Vaci-
nação contra Poliomielite, 
a paralisia infantil, 15.916 
crianças menores de cinco 
anos de Campina Grande re-
ceberam a dosagem e estão 
dentro do grupo que a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
considera imunizadas. O nú-
mero representa 53,69% da 
meta total, que é de vacinar 
29.642 pequenos jovens.

A vacina está sendo apli-

cada em todas as unidades 
de saúde da cidade desde o 
último dia 16. Como orienta 
a coordenadora de Imuniza-
ção da SMS, Tânia Gerônimo, 
os pais devem levar logo seus 
filhos para se vacinarem, 
uma vez que a campanha 
desse ano está sendo realiza-
da em uma única etapa.

“Outra dica é no sentido 
dos pais e responsáveis lem-
brarem de levar as caderne-
tas de vacinação das crianças 
porque, se necessário, outras 
doses também serão aplica-
das”, observou.

O último caso de parali-
sia infantil no Brasil foi regis-
trado em 1989, no município 
de Sousa, no Sertão paraiba-
no e apesar do país estar en-
tre os que estão livres da do-
ença, alguns ainda registram 
endemias ou retransmissão 
de casos de poliomielite, o 
que faz com que o Brasil pre-
cise manter altas as cobertu-
ras vacinais, tanto nas ações 
de rotina, como nas campa-
nhas realizadas anualmente.

A vacina contra parali-
sia infantil, que é aplicada de 
forma oral, não tem contra-

-indicações, mas deve ser 
adiada somente nas crianças 
portadoras de infecções agu-
das ou que estejam com febre 
acima de 38º C. 

No ano passado, na pri-
meira etapa, foram imuni-
zadas em Campina Grande 
28.747 crianças, atingindo 
96,98% da meta total.

Na segunda etapa, o per-
centual atingido foi de 97,02% 
e o número de crianças imu-
nizadas, 28.759. Em ambas as 
etapas, o percentual de 95%, 
estipulado pelo Ministério da 
Saúde, foi superado.

Valendo

A população do Estado da Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul poderá 
requisitar o pagamento do Seguro de Danos Pessoais 
Causados por Veículos Automotores Terrestres (Dpvat) 
gratuitamente nas agências dos Correios. O Seguro Dpvat 
paga parentes de vítimas de acidentes de trânsito uma 
indenização de R$ 13.500 em caso de morte.

Quarentena

Mais de 20 mil alunos permanecem sem aulas nos 
seis campi (Pombal, Patos, Sousa, Cajazeiras, Cuité e 
Sumé) da Universidade Federal de Campina Grande – 
UFCG. A greve deflagrada por professores e servidores 
da instituição de ensino completa hoje 42 dias e continua 
sem qualquer previsão de resolução.

Espera

A Associação dos Docentes da Universidade Federal 
de Campina Grande – Adufcg, através do Comando de 
Greve, continua se reunindo todas as segundas, quartas 
e sextas-feiras. No entanto, o Governo Federal tem 
demorado a atender as reivindicações da categoria 
e ainda não apresentou o esboço do que seria a 
contraproposta.

Projovem 
Adolescente

       Instrutores do 
programa Projovem 
Adolescente estão 
denunciando o atraso de 
dois meses no repasse 
dos salários por parte 
da Prefeitura Municipal 
de Campina Grande. 
Ainda de acordo com 
os professores, até o 
momento os alunos 
do programa não 
receberam fardamento 
e há quinze dias 
estão sem merenda 
escolar.

Na Furne

Inscrições abertas, 
até o dia 15 de julho, para 
mestrado em Psicanálise 
na Educação. As inscrições 
estão sendo feitas no Polo 
Educacional da Furne, 
localizado na Rua Getúlio 
Vargas, 867, Centro, 
Campina Grande – PB. 
Estão sendo ofertadas 30 
vagas, e a aula inaugural 
está prevista para o dia 
21 de julho no próprio 
polo da Furne. As aulas 
acontecerão uma vez 
por mês, o dia todo, no 
período de 24 meses. 

l DATA MArCADA

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva – STJD 
acatou a denúncia do procurador do órgão Paulo 
Schimitt e marcou o julgamento de Treze e Brasil-RS para 
a próxima sexta-feira (29), a partir das 13h30, na Quarta 
Comissão Disciplinar. Os dois clubes serão levados a 
julgamento em função do imbróglio ocorrido na Justiça 
Comum e que culminou nas suspensões da Série C e D 
do Campeonato Brasileiro. O risco é de multa de R$ 100 
a R$ 100 mil para ambos, além de sanções aplicadas 
pela própria Confederação Brasileira de Futebol, como 
suspensão das atividades.

l BASE

O procurador do STJD cita em sua acusação o artigo 
191 do Código Brasileiro de Justiça Despotiva - CBJD, que 
versa sobre “deixar de cumprir deliberação, resolução, 
determinação ou requisição do Conselho Nacional 
de Esporte (CNE), ou de entidade de administração 
do desporto, de regulamento, geral ou especial, de 
competição”. Roberto Teixeira, Paulo Henrique Bracks 
Duarte, Rodrigo Fux e Washington Rodrigues de Oliveira 
são os auditores que compõem a 4ª Comissão Disciplinar, 
presidida pela auditora Renata Quadros. 

Forró-remédio

Cerca de mil pacientes hipertensos e diabéticos 
atendidos pela Unidade Básica de Saúde da Família – UBSF 
João Rique, localizada no bairro de Bodocongó, Zona 
Norte de Campina Grande, participam hoje, a partir das 
14h, do Arraiá da Saúde, promovido pelos profissionais 
da unidade. A iniciativa do Arraiá da Saúde, que já está na 
quinta edição, foi das duas equipes do PSF que atuam na 
unidade. O objetivo dos médicos, enfermeiros, auxiliares 
de enfermagem e dentistas é fortalecer o vínculo entre os 
usuários, levando educação, saúde e lazer.

A Polícia Militar 
(PM) de Campina Gran-
de apreendeu na manhã 
de ontem 14 aparelhos 
celulares no Presídio do 
Serrotão. De acordo com 
o comandante do 2º Ba-
talhão de Polícia Militar 
(BPM), tentente-coronel 
Souza Neto, os celulares 
estavam dentro de uma 
bola de futebol.

Segundo Souza Neto, 
a ação aconteceu por vol-
ta das 11h30, durante o 
banho de sol dos apena-
dos. “Os presos estavam 
jogando futebol quando 

intencionalmente, um dos 
detentos chutou a bola 
para fora do presídio. 
Os PMs que estavam nas 
guaritas da penitenciária 
observaram onde a bola 
tinha caído”, explicou o 
comandante do 2º BPM. 

De acordo com o co-
mandante, após aproxi-
madamente 10 minutos, 
dois homens se aproxi-
maram do muro com ou-
tra bola idêntica à que os 
presos estavam jogando. 
“Os policiais abordaram 
os suspeitos e verifica-
ram que a bola era mais 

pesada do que o normal. 
Autorizei que fosse feita 
a abertura do objeto e 
ao executarem a ação, os 
PMs identificaram os apa-
relhos celulares”, disse 
Souza Neto. Os policiais 
prenderam em flagran-
te os dois suspeitos, que 
foram levados para a 4ª 
Delegacia de Polícia Civil, 
onde serão ouvidos. 

Esta é a segunda vez 
em menos de 10 dias que 
a PM intercepta a entra-
da de aparelhos celulares 
na penitenciária. No úl-
timo dia 19 (terça-feira), 

Polícia Militar apreende 14 celulares
NO PrESíDIO SErrOTãO

A Universidade Estadual da Paraíba realiza o Pre-Vest  para alunos carentes de Campina Grande e região

Foto: Divulgação

dois homens passaram 
em uma motocicleta por 
volta das 22h e arremes-
saram um pacote para 
dentro do presídio. Um 
dos agentes verificou o 
conteúdo do pacote e 
achou três celulares, três 
carregadores e seis fones 
de ouvido, embalados 
em espuma para não da-
nificarem com o impacto 
da queda. Na ocasião, 
o material foi apreendi-
do pela polícia e os PMs 
realizaram rondas para 
buscar os suspeitos, mas 
ninguém foi preso. 

Phillipy Costa
Especial para A União



Agra endossa aliança entre PT e PPS 
COM CARTAXO E NONATO

}Prefeito Luciano Agra con-
seguiu levar Nonato Bandeira 
para grupo petista em JP

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com
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Cássio se afasta do 
Senado após piora no es-
tado de saúde de Ronaldo
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 O representante da Exe-
cutiva Municipal do PPS, o 
vereador Bruno Farias, disse 
que a decisão pela aliança 
com o PT não foi de todos, 
mas da maioria. Ele infor-
mou que o partido foi pro-
curado essa semana pelo 
PSB, que ofereceu a vaga de 
vice na chapa de Estelizabel, 
mas negou. “Um fosso mui-
to grande foi aberto depois 
das últimas decisões do PSB, 
inclusive pela indicação da 
candidata. Por isso, não ha-
via mais como nos unirmos 
nessas eleições”, explicou.

O jornalista Nonato 
Bandeira (PPS) disse, por 
sua vez, que a campanha da 
aliança do seu partido com 
o PT não é contra ninguém 
e que vai trabalhar respei-
tando a posição de todos, 
inclusive da presidente 
estadual do PPS, deputa-
da Gilma Germano, que já 
anunciou caminho diferen-
te na sucessão da capital. 
Ele comentou que ainda não 
conversou com o deputado 
estadual Janduhy Carneiro, 
mas que este também será 
um integrante do partido a 

ser procurado para conver-
sações. 

“Tem locais que a con-
juntura acaba conduzindo 
companheiros para compo-
sições até inesperadas, mas 
nosso propósito é no sentido 
de unir a todos respeitando 
cada um”, afirmou Nonato, 
ao concordar com seu cabeça 
de chapa, Luciano Cartaxo de 
que a meta da aliança PT-PPS 
é dar continuidade à admi-
nistração de Agra e melhorar 
cada vez mais as condições 
de vida das pessoas e da ci-
dade. 

A entrevista coletiva 
contou ainda com a presen-
ça do secretário Nacional 
de Organização do PT, Paulo 
Frateschi que, em nome da 
direção nacional do PT, veio à 
João Pessoa exclusivamente 
selar o acordo com o PPS. “A 
direção nacional fez reunião 
de emergência para estudar 
a proposta que recebeu do 
prefeito Luciano Agra e não 
somente concordou, como 
também abençoou e consa-
grou essa aliança”, disse.

Ele justificou que sua vin-
da desta vez foi exclusivamen-
te para acompanhar a forma-
lização da aliança e também 

para já contribuir nos primei-
ros trabalhos da convenção 
e da campanha. Chamando a 
atenção de Cartaxo, Frateschi 
alertou: “Contar com o apoio 
de Agra é um bom caminho 
andado para a eleição do PT 
em João Pessoa”.

Ele fez questão de ob-
servar também que, para a 
direção nacional do partido, 
“apesar de jovem, Luciano 
Cartaxo é um político já qua-
lificado e com bastante expe-
riência para conseguir mais 
apoio e para fazer uma boa 
administração em João Pes-
soa”, comentou.

Para a direção nacional 

do Partido dos Trabalhado-
res, acrescentou Frateschi, o 
prefeito de João Pessoa deu 
uma demonstração de co-
ragem ao apontar seu apoio 
para a candidatura do PT e 
para esse acordo envolvendo 
o PPS. “Seu ato foi uma pro-
va de que, além de urbanista 
que muito fez pela cidade, 
também gosta muito de sua 
população”, concluiu.

Ele finalizou reforçando 
que essa decisão de aliança é 
irrevogável e que, agora, es-
pera a aproximação com os 
petistas dissidentes que ainda 
mantém apoio à candidatura 
de Estelizabel Bezerra (PSB).

Após o anúncio da in-
dicação do nome de Nona-
to Bandeira para ocupar a 
vaga de vice na chapa do PT, 
a grande pergunta é se está 
mantida a aliança do Partido 
dos Trabalhadores com o PP, 
já que o acordo era por uma 
dobradinha na majoritária 
(PP-PT) em Campina Gran-
de, encabeçada por Daniella 
Ribeiro (PP) e na Capital, por 
Luciano Cartaxo (PT).

O presidente estadual e 
o líder do PT na Assembleia, 
respectivamente, Rodrigo So-
ares e Anísio Maia desmen-
tiram boatos e descartaram 
a possibilidade de o PP, do 
presidente da Câmara, Dur-
val Ferreira, vir a romper a 
aliança com o PT.

“O PP está tranquilo e 
vai continuar unido nessa 
caminhada”, afirmou o de-
putado estadual Anísio Maia, 
ao anunciar que há entendi-
mentos no sentido de juntar 
também o PC do B na mesma 
aliança. Para Anísio, os fatos 
estão mostrando e compro-
vando que, no afã somente 
de agradar o governador Ri-
cardo Coutinho, alguns se-
tores da direção municipal 
ainda continuam fazendo 
terrorismo e inventando es-
tórias contra a candidatura 
própria do partido.

Rodrigo também expli-
cou que, em cada cidade, o 
PT está formando as alianças 
de acordo com o que é mais 
conveniente e, atualmente, a 
parceria com o PPS é a gran-

de aposta. Ele observou que 
a aliança do PT com o PPS em 
nada interfere ou modifica a 
aliança costurada com o PP 
a partir da candidatura da 
deputada estadual Daniella 
Ribeiro em Campina Grande.

“Mantivemos contatos 
com lideranças do PP e elas 
mantém o apoio normalmen-
te. A ausência nesse evento 
se deu porque aqui o assunto 
é a novidade envolvendo o 
PPS”, afirmou Rodrigo.  

Durval anunciou que 
terá uma reunião hoje com 
a cúpula estadual do partido 
para fazer uma avaliação da 
conjuntura política local e as 
alianças que foram firmadas 
até agora no Município. O mi-
nistro das Cidades, Aguinal-
do Ribeiro, chegou ontem de 
Brasília para tratar desses e 
de outros assuntos políticos.

Durval lembrou que o 
prazo para as convenções 
partidárias, como determi-
na a Legislação Eleitoral, 
termina no próximo sábado 
e até lá o Diretório Munici-
pal do PP vai aguardar os 
acontecimentos políticos 
que ainda poderão ocorrer 
no cenário local.

Como justificativa pela 
sua ausência no encontro que 
firmou a aliança do PT com o 
PPS, Durval alegou que esta-
va presidindo, pela manhã, a 
sessão na Casa, conduzindo 
as discussões em plenário e 
a possibilidade de votações 
de matérias e depois chegou 
a se reunir com alguns

O prefeito de João Pes-
soa, Luciano Agra (sem parti-
do), reuniu a imprensa no fi-
nal da manhã de ontem para 
declarar seu apoio ao pré-
-candidato do PT, deputado 
Luciano Cartaxo, e ao nome 
do jornalista Nonato Bandei-
ra (PPS) como vice na chapa 
que disputará a eleição na 
Capital. O anúncio confirmou 
as informações de uma alian-
ça aprovada no dia anterior 
junto às executivas nacionais 
dos dois partidos.

A entrevista aconteceu 
no auditório da Associação 
dos Plantadores de Cana no 
centro da cidade. “Saí do PSB 
pelos motivos que todos já 
sabem, mas especialmente 
pela forma pejorativa de fica-
rem dizendo que estive indo 
e voltando”, afirmou o pre-
feito, numa clara alusão aos 
comentários que lhes foram 
dirigidos, sobretudo, na con-
venção do PSB. 

Ele disse que o fato de 
ter sido preterido pelos so-
cialistas foi o que mais pe-
sou na sua decisão por esse 
apoio. “Resolvi voltar às ori-
gens e me dedicar de forma 
profunda às eleições na Capi-
tal”, completou.

Depois de anunciar seu 
apoio a Cartaxo e de assu-
mir ter indicado Nonato para 
vice, Agra disse que deixou 

O otimismo deu o tom à entrevista coletiva que foi acompanhada por militantes do PT e PPS na Capital

um partido, mas não deixou 
a política, e que ainda não 
definiu se vai se filiar a uma 
nova legenda. “Eu vou tirar 
os próximos meses para re-
fletir sobre todos os convites 
que recebi”, disse.

Ele comentou que sua 
decisão está relacionada ao 
fato de Luciano Cartaxo e No-
nato Bandeira terem condi-
ções de dar continuidade aos 
principais projetos e metas 
de sua gestão, especialmente 
no que se refere à valoriza-
ção do servidor público, de-
senvolvimento urbano sus-
tentável, expansão da escola 
em tempo integral e todo o 
desenvolvimento do PAC em 
João Pessoa, destacadamente 
o da Mobilidade Urbana.

“Ninguém se perde na 
volta”, afirmou Agra, relacio-
nando a frase de José Améri-
co, num outro momento em 
que lembrou ter sido rejeita-
do pelo PSB à possibilidade 
de retorno ao PT, seu pri-
meiro partido político. Per-
guntado quem deve apoiar 
se Cartaxo não passar para 
o segundo turno, Agra deu o 
tom sobre o que representa 
na prática o seu apoio: “Nin-
guém entra em campanha 
pra perder! Vamos à vitória”, 
afirmou, levantando a mili-
tância que tomava conta do 
auditório da Asplan. 

O evento contou tam-
bém com as presenças de 
dirigentes, deputados es-
taduais, vereadores e, para 
misturar entrevista com pri-
meiro comício, dezenas de 
militantes dos dois partidos 
que aplaudiam e vaiavam nas 
horas que lhes convinham.

Barbosa fala 
em descrédito 

Decisão não foi unânime no PPS

Executiva diz que aliança é irreversível

Depois de agradecer o 
apoio do prefeito da Capital 
e de ser provocado a falar so-
bre afirmações do deputado 
Benjamin Maranhão de que a 
aliança PPS-PT não terá dura-
bilidade, o pré-candidato do 
PT, Luciano Cartaxo, ironizou: 
“O PMDB diz isso porque esta-
va se babando para ter o apoio 
de Agra”. A reposta foi para as 
acusações de que a oposição 
que fazia à base aliada de Agra 
era mentirosa, já que agora os 
dois estão aliados.

Luciano previu que a 
campanha só começa mes-
mo no dia 7 e que a nova 
conjuntura de sua candida-
tura e do apoio do prefei-
to Luciano Agra vai mudar 
completamente os números 
das pesquisas e colocá-lo em 
patamares de vitória para os 
primeiro e segundo turnos.

 Ele se disse convicto de 
que atrairá outros partidos e 
de que o PP deve reafirmar 
sua aliança com o Partido 
dos Trabalhadores porque os 
entendimentos envolvendo 
Campina Grande continuam 
mantidos normalmente. 

Além das projeções que 
já vinha traçando para o pro-
grama de Governo, Luciano 
Cartaxo garantiu que uma de 
suas metas principais é dar 
continuidade às obras e à ad-
ministração de Agra.

“Nosso objetivo é traba-
lhar no sentido de manter o 
que já é do agrado da popu-
lação e aprimorar o que for 
necessário”, afirmou o depu-
tado, ao completar que isso 
será feito de forma democrá-
tica e sem arrogância. 

Foto: Divulgação 

O presidente municipal 
do PSB, Ronaldo Barbosa, 
também alfinetou a aliança 
inesperada entre Luciano 
Cartaxo e Nonato Bandeira, 
com o apoio do prefeito Lu-
ciano Agra, e afirmou que 
a coligação será vista com 
maus olhos pela população. 

De acordo com o diri-
gente, Cartaxo terá que ex-
plicar a aproximação com 
Nonato e o apoio que acei-
tou de Agra, que assumiu a 
administração iniciada pelo 
governador Ricardo Couti-
nho em João Pessoa, alvo de 
críticas severas do petista.   

“Essa aliança vai dar 
muito trabalho à equipe de 
marketing deles, já que eles 
viviam criticando o nosso 
programa político, e agora 
vão ter que responder por 
que se uniram com quem vi-
viam o tempo todo critican-
do”, ressaltou Barbosa.

Após o anúncio feito por 
Luciano Agra, Ronaldo vol-
tou a criticar a postura do 
prefeito e disse que ele traiu 
a amizade do atual governa-
dor.  “Ele não existia politica-
mente e só conseguiu chegar 
onde está por causa de Ri-
cardo. Quando eu digo que 
Luciano foi ingrato, é porque 
ele foi”, destacou. 

Acordo com PP se tornou incerto

Petista alfineta 
visão do PMDB

Gilma vê incoerência nessa parceria
Gilma Germano taxou 

a aliança como incoerente e 
ironizou o posicionamento 
do gestor da Capital. Ela reve-
lou que, quando Nonato Ban-
deira lançou sua candidatura 
a prefeito, manteve o apoio 
ao colega de partido por con-
ta, apenas, da recomendação 
do Diretório Nacional, mas 
revelou que não concordava 
com a decisão.

“A exemplo da presidên-
cia nacional do PPS, também 
acato qualquer decisão da 
Executiva Municipal de João 
Pessoa. Quero, porém, lem-
brar aos companheiros: há 
algo maior do que as contra-
riedades e os ressentimentos 
particulares e que merece ser 
preservado: é o projeto polí-

tico construído por tantos do 
PPS”, afirmou Gilma.

Para ela, a aproximação 
e a negociação não deveria ter 
sido oficializada sem consul-
tar os filiados da sigla. 

“Nada parece contra-
dizer mais nossas raízes de 
partido, que defende a radi-
calidade democrática, do que 
este jogo de fazer composi-
ções sem primar, essencial-
mente, pela coerência políti-
ca e sem uma base de diálogo 
com o maior número possível 
de militantes”, criticou a de-
putada, através de uma nota 
ao partido.

A posição da presidente 
estadual não é compartilhada 
pelo presidente nacional do 
PPS, o deputado federal Ro-

berto Freire, que reafirmou 
que o partido está ‘fechado’ 
com o PT e com o prefeito Lu-
ciano Agra, em João Pessoa. 
“O PPS está em João Pessoa 
com Luciano Cartaxo e com 
Agra, por ser melhor alter-
nativa”, comentou o dirigente 
no twitter.

Freire negou que tenha 
havido intervenção no PPS da 
Paraíba e disse que o partido 
respeita as decisões dos dire-
tórios regionais. “O PPS não 
veta partido. Isso é política 
do PT. Nosso partido garante 
a autonomia dos diretórios 
locais. Escolheu, o PPS nacio-
nal respeita. O PPS nacional 
não decretou nenhuma in-
tervenção na PB. A oposição 
deve ter seriedade!”, afirmou. 



Falta de quórum adia votações em JP
Vereadores não comparecem à sessão e matérias ficam para a última hora
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GERAL

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) adiou 
para hoje a votação das duas 
Medidas Provisórias (MPs) 
do Poder Executivo, diante 
da falta de quórum durante 
a sessão ordinária de ontem. 
Outros projetos de autoria 
do Executivo e dos vereado-
res, entre eles a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) 
para o exercício financeiro 
de 2013, aguardam votação.

A MP 30/2012 autori-
za a Prefeitura a proceder 
mudança de destinação do 
uso de área de equipamento 
comunitário localizado na 
comunidade do Arame, com 
consequente desafetação do 
Patrimônio do Município. A 
MP 028/2012 institui o pa-
gamento de precatório por 
acordo direto de que trata o 
artigo 97, parágrafo 5º, inci-
so III do ADCT, criado pela 
emenda constitucional nº 
62/2009.

O presidente Durval 
Ferreira (PP) deixou claro 
que as proposituras que es-

}Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias para 2013 e 40 vetos do 
Executivo aguardam na CMJP

O leitor é notícia!
josemy costa@josemymi2012

boa noite a todos , vamos fazer uma grande corrente de oração pela saude do 
poeta Ronaldo Cunha Lima

tão em pauta só poderão ser 
votadas depois da votação 
das MPs. Ele informou que 
houve um entendimento 
anterior entre as lideranças 
de bancadas para que as 
MPs, os mais de 40 vetos do 
Executivo, a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) e 
outros projetos fossem vo-
tados a partir da sessão de 
ontem.

“Depois não adianta di-
zer por aí que a Mesa Dire-
tora ou o presidente da Casa 
não estão querendo votar 
as matérias. Nós queremos 
votar, mas sem quórum in-
felizmente não dá”, ressal-
tou. Durval não entende o 
motivo pelo qual a oposição 
não quer votar as Medidas 
que já estão na Casa há mais 
de 45 dias.

O vereador Pedro Couti-
nho (PTB) elogiou a atitude do 
presidente e afirmou que ele e 
a Mesa Diretora estão agindo 
democraticamente e com res-
ponsabilidade na condução 
do processo de votação.

 Já o vereador Benilton 
Lucena (PT), primeiro se-
cretário da Mesa, disse que 
as MPs precisam ser coloca-
das em votação, e o plenário 

é soberano para aprovar ou 
não a matéria. “Temos que 
colocar essas matérias em 
votação, e não podemos 
mais esperar. Estamos às 
vésperas do recesso parla-
mentar. Ora, quem for con-
tra vota contra, e quem for 
a favor vota a favor”, defen-
deu.

A bancada de oposi-
ção, liderada pelo vereador 
Fernando Milanez, deixou o 
plenário alegando que ainda 
não havia recebido as infor-
mações requeridas à Admi-
nistração Municipal sobre a 
Medida Provisória que ins-
titui o pagamento de preca-
tórios. 

Alguns vereadores da 
bancada independente, li-
derada pelo vereador Geral-
do Amorim (PDT), também 
acharam melhor não votar.

Durval Ferreira propôs, 
inclusive, que os líderes de 
bancadas (Milanez, pela 
oposição, Bruno Farias, pela 
situação e Amorim, pela 
bancada independente) vol-
tassem a se reunir hoje, an-
tes da sessão, para chegar a 
um consenso e um entendi-
mento sobre as matérias a 
serem votadas.

O vereador Aristávora 
Santos (PTB), presidente da 
Comissão de Orçamento e Fi-
nanças (COF) e um dos mem-
bros da oposição, justificou a 
retirada da bancada de opo-
sição do plenário, devido à 
falta de informações sobre a 
relação da ordem cronológi-
ca do pagamento de precató-
rios, quanto foi pago até ago-
ra, e quem já foi beneficiado.

De acordo com Tavinho, 
esses e outros questiona-
mentos já foram feitos à Pre-
feitura para possibilitar a vo-
tação da Medida Provisória 
que institui o pagamento de 
precatório por acordo direto 
de que trata o artigo 97, pa-
rágrafo 5º, inciso III do ADCT, 
criado pela emenda constitu-
cional nº 62/2009.

Ele explicou que a opo-

sição jamais poderia votar 
matérias que das quais não 
tem conhecimento sequer do 
conteúdo.  “E se houve uma 
quebra cronológica do paga-
mento de precatórios? Nós 
não sabemos quais são esses 
precatórios e quanto é que foi 
pago até agora. Solicitamos to-
dos esses dados, mas até ago-
ra não houve resposta. Então, 
não vamos votar”, ressaltou.

O líder da oposição, ve-
reador Fernando Milanez 
(PMDB), fez um alerta de 
que a ordem cronológica do 
pagamento dos precatórios 
precisa ser obedecida, como 
determina a Constituição Fe-
deral. 

Ele endossou as pala-
vras de Tavinho e reafirmou 
que a bancada de oposição 
só vota esta e outras maté-

rias quando as informações 
forem repassadas pela admi-
nistração municipal.

O vereador Geraldo Amo-
rim (PDT), que lidera a ban-
cada independente, deixou 
claro que, a princípio, é contra 
a utilização de Medidas Provi-
sórias por parte da Adminis-
tração para instituir qualquer 
tipo de procedimento ou lei. 

Segundo Amorim, uma 
Medida Provisória tem que 
ter, primeiramente, urgência 
e relevância para ser encami-
nhada para possível aprova-
ção na Câmara. “Ora, se uma 
ação ou medida do Executivo 
entra em vigor mesmo sem 
a aprovação de uma Medida 
Provisória pelo Legislativo 
Municipal, então ela não tem 
urgência nem relevância ne-
nhuma”, comentou.

Bancada de oposição cobra informações

O PPS anunciou ontem 
apoio à candidatura da depu-
tada estadual Daniella Ribeiro 
(PP) à Prefeitura de Campina 
Grande. A notícia foi comemo-
rada pela pré-candidata nas 
redes sociais. “PPS será mais 
um aliado na construção do 
projeto de uma Campina mui-
to melhor. Mais gente boa para 
somar”, escreveu no twitter.

O Partido Progressista de 
Campina Grande confirmou 

para o próximo sábado, a rea-
lização da convenção que de-
verá oficializar o nome de Da-
niella na disputa. O encontro 
com militantes, filiados e lide-
ranças será na sede da AABB. 
“Vamos continuar nosso tra-
balho agregando talentos que 
querem trabalhar por Cam-
pina. A jornada será de muito 
trabalho”, afirmou a candidata.

Daniella disse ainda que 
está trabalhando para cons-

truir uma grande aliança 
pela Rainha da Borborema e 
também acentuou que, esta 
semana, terá anúncio de no-
vas adesões. Na rede social 
twitter, a deputada reforçou o 
convite para a convenção. Ela 
disse que é importante lem-
brar e que conta “com a pre-
sença de todos que querem 
uma Campina melhor”. O PP 
também divulgará no dia 30 a 
sua chapa de vereadores.

O PSDB em Campina 
Grande realiza sua convenção 
no próximo sábado para con-
firmar o nome do deputado 
federal Romero Rodrigues 
como candidato a prefeito 
pela legenda, do seu vice e dos 
postulantes a vagas na Câma-
ra Municipal campinense. 

A reunião acontecerá na 
quadra de esportes do Colégio 

Premen (no acesso ao Shop-
ping).

O deputado afirmou que 
as conversações com repre-
sentantes de vários partidos e 
lideranças continuam. Estarão 
presentes as lideranças dos 
partidos aliados oposicionis-
tas, de candidatos a vereador 
e a vice-prefeito e militantes.

Romero destacou que a 

respeito da escolha do can-
didato a vice-prefeito em sua 
chapa passa por uma discus-
são entre todos os partidos 
aliados, bem como com as 
principais lideranças do seu 
grupo, a exemplo de Cássio 
Cunha Lima, Ivandro Cunha 
Lima e Rômulo Gouveia (co-
ordenador da campanha) e 
outros líderes.

O PTN vai realizar na 
próxima sexta-feira a conven-
ção para oficializar a candida-
tura do professor Berg Lima à 
Prefeitura de Bayeux. O con-
gresso será realizado a partir 
das 18h30, no bairro do Sesi. 
Durante o congresso, a legen-
da vai homologar ainda as 
candidaturas proporcionais.

Berg Lima será o candi-
dato a prefeito mais novo na 
Região Metropolitana de João 
Pessoa. Com apenas 27 anos, o 
professor e relações públicas 
acredita na renovação para 
Bayeux, a partir da elaboração 
e execução de projetos.  “Re-
novação de verdade tem que 
ter projetos, acho que a cidade 
tem que ultrapassar o período 
do atraso administrativo acu-
mulados nesses últimos 20 
anos de gangorra política”, de-
fende Berg, que é idealizador 
do projeto Atitude Cultural.

O prefeito de Campi-
na Grande, Veneziano Vital 
do Rêgo (PMDB), se reuniu 
com os membros da assesso-
ria jurídica que irá atuar na 
campanha da médica Tatiana 
Medeiros, que será indicada 
candidata do PMDB à sua su-
cessão, na convenção marcada 
para a próxima sexta-feira, no 
Clube Campestre. A reunião 
ocorreu no horário do almoço.

Durante o encontro, Ve-
neziano colocou suas preo-
cupações em relação à cam-
panha que se aproxima. Ele 

pediu empenho dos advoga-
dos que irão atuar no período 
eleitoral para evitar que as 
candidaturas concorrentes 
possam cometer excessos ou 
procedimentos inadequados.

Veneziano pediu atenção 
para a utilização dos meios de 
comunicação, para a campa-
nha de rua, solenidades e ati-
vidades das campanhas ad-
versárias em geral. O Jurídico 
da campanha do PMDB será 
coordenado pelos advogados 
Carlos Fábio Ismael e Luciano 
Pires, que participaram do al-

moço com Veneziano.
 “O que queremos é um 

pleito igualitário, em que não 
haja a utilização de meios 
inadequados pelos nossos 
adversários. Para isso, tere-
mos um Jurídico formado 
por advogados competentes, 
como é o caso de Carlos Fá-
bio Ismael, de Luciano Pires, 
de Paulo de Tarso, dentre 
tantos outros, que irão estar 
sempre em alerta para evitar 
possíveis abusos por parte 
dos nossos adversários”, afir-
mou Veneziano.

O estado de saúde do ex-governa-
dor Ronaldo Cunha Lima, que vem lu-
tando há meses contra um câncer no 
pulmão, voltou a piorar na manhã de 
ontem. O quadro instável fez com que 
o senador Cássio Cunha Lima (PSDB) 
pedisse licença dos trabalhos na CPI do 
Cachoeira e retornasse de Brasília ainda 
ontem para ficar mais próximo do pai.

Cássio comunicou ao presidente da 
comissão, senador Vital do Rêgo (PMDB-
-PB), que se afastará por dois dias para 
ficar com seu pai, que trata um tumor 
no pulmão esquerdo. “O quadro de 
saúde do meu pai voltou a ficar instável. 
Estou voltando à Paraíba para ficar ao 
lado dele e da minha família”, divulgou 
o senador, através do Twitter.

Após Cássio divulgar no Twitter 
que estava retornando para a Paraíba 
por conta do quadro de saúde instável 
do seu pai, dezenas de pessoas usaram 
o microblog para enviar mensagens 

de fé e esperança e dizer que estão 
torcendo pela recuperação do poeta. 
Alguns amigos mais próximos disse-
ram que estavam indo até a casa de 
Ronaldo para fazerem uma vigília de 
orações pelo restabelecimento da saú-
de do poeta.

O tucano ainda chegou a ser ataca-
do com críticas por adversários políticos 
no microblog, disse que seu silêncio vem 
sendo provocado pela dor e pediu que 
respeitem o momento pelo qual ele e 
sua família estão passando.

A última internação médica de Ro-
naldo aconteceu em janeiro deste ano, 
quando o poeta apresentou uma cres-
cente estabilidade respiratória. 

O desconforto respiratório surgiu 
após o ex-governador ser submetido, 
em dezembro do ano passado, a uma 
intervenção médica conhecida como 
pleurodese, no hospital Sírio Libanês, 
em São Paulo. 

Cássio se afasta de atividades no 
Senado para acompanhar o pai

Saúde de Ronaldo se agrava

Daniella Ribeiro anuncia apoio 
do PPS à prefeitura de Campina

PSDB homologa candidatura de 
Rodrigues no próximo sábado

Prefeito reúne assessoria jurídica 
para definir estratégias do PMDB

Ariane Sá pede pra sair da 
Secretaria da Educação

Berg Lima terá 
sua candidatura 
homologada pelo 
PTN em BayeuxA Secretaria de Educa-

ção e Cultura de João Pessoa 
está sem titular desde o final 
da tarde de ontem. Ariane Sá 
pediu sua exoneração do car-
go de secretária durante uma 
reunião com o prefeito Lucia-
no Agra. A ex-secretária comu-
nicou o resultado da decisão 
aos servidores do gabinete da 
Secretaria.

Somente hoje, o prefeito 
deve oficializar a exoneração e 
anunciar quem assumirá a pas-
ta. Pelo menos, por enquanto, 
quem deve responder pelo car-
go é o secretário adjunto, Ge-
nildo Lucena. Ariane Sá estava 
à frente da secretaria desde 
abril de 2007, quando assu-
miu ainda na gestão de Ricardo 
Coutinho (PSB) como prefeito 
da Capital paraibana. Para a 
equipe do gabinete, ela prefe-
riu não entrar em detalhes so-
bre o motivo de sua saída.

A ex-secretária de Educa-
ção faz parte da base de alia-
dos do PSB, partido que Agra 

deixou, depois de ter sido 
preterido na indicação para 
disputar a Prefeitura de João 
Pessoa nas eleições de outu-
bro. Ela é esposa do professor 
Lúcio Flávio, que é chefe de 
Gabinete e amigo pessoal do 
governador Ricardo Coutinho.

Depois do anúncio, nas 
redes sociais, os internau-
tas especulavam que Ariane 
tivesse deixado o cargo se 
antecipando ao processo de 
afastamento da prefeitura dos 
socialistas que votam em Es-
telizabel Bezerra, candidata à 
prefeita da Capital pelo PSB. 
Essa semana, o secretário de 
Desenvolvimento social do 
município, Lau Siqueira, foi 
exonerado num anúncio feito 
pelo prefeito no twitter.

Horas antes da exone-
ração, Lau Siqueira também 
usou as redes sociais para fa-
zer duras críticas ao prefeito 
de João Pessoa. Ele chegou a  
insinuar que Agra estaria per-
seguindo funcionários.



Parlamentares aprovaram aumento do fundo de participação em torno de 25%

}Cada parlamentar pode con-
tratar até 25 pessoas com 
verba mensal de R$ 60 mil

Assessores de deputados terão reajuste

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUArTA-feirA, 27 de junho de 2012
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Brasília (AE) - A Câmara 
dos Deputados vai aumentar 
a verba de gabinete a que 
cada parlamentar tem direi-
to a partir do dia 1º de julho. 
A expectativa é que o recur-
so seja reajustado em 25%, 
dos atuais R$ 60 mil mensais 
para R$ 75 mil. 

A verba de gabinete é 
destinada ao pagamento ex-
clusivamente dos salários 
dos funcionários contratados 
pelos deputados sem concur-
so público. Os parlamentares 
podem contratar até 25 as-
sessores para trabalhar em 
seus gabinetes ou em suas 
bases eleitorais. O presidente 
da Câmara, Marco Maia (PT-
-RS), não confirmou o valor 
do reajuste ao anunciar, on-
tem, que o aumento será a 
partir do próximo mês.

“Deem a manchete com 
letras garrafais: a Câmara 
vai conceder reajuste para os 
servidores dos gabinetes. Já 
disse isso lá atrás”, afirmou 
Maia. É antiga a promessa do 
presidente da Câmara de au-
mentar a verba destinada ao 
pagamento de funcionários 
dos gabinetes. Ele argumenta 
que esses assessores têm os 
salários mais baixos e estão 
sem reajuste há quase cin-
co anos. Maia condicionava 
o aumento à previsão orça-
mentária para isso.

“Já vi, inclusive, que a 
presidente Dilma (Rousseff), 

O leitor é notícia!
Gerson Carneiro @GersonCarneiro

“Eu acho que o PIG está falando sobre o apoio do Maluf ao PT para desviar o 
foco do julgamento do mensalão.”

Sorocaba (AE) - O ex-
-prefeito de Apiaí, Donizet-
ti Borges Barbosa (PMDB), 
foi condenado a ressarcir 
ao erário R$ 83,9 mil por 
suposta participação na 
chamada “máfia dos san-
guessugas” que desviava 
verbas federais destinadas 
à compra de ambulâncias. A 
sentença do juiz Marcos Al-
ves Tavares, da 1ª Vara Fe-
deral de Sorocaba, divulga-
da ontem, condena ainda o 
ex-prefeito à suspensão dos 
direitos políticos por cin-
co anos, perda de eventual 
função pública e ao paga-
mento de multa de R$ 20,9 
mil. Barbosa teve os bens 
bloqueados, mas vai entrar 
com recurso. 

O juiz entendeu que a 
prefeitura de Apiaí serviu 
ao esquema de uma organi-
zação criminosa descoberta 
em 2004 que, desde o ano 
de 2000, utilizava emen-
das parlamentares para a 
compra de ambulâncias em 
convênios com o Ministé-
rio da Saúde, fraudando as 
licitações e superfaturando 
os preços. De acordo com 
o processo, o esquema era 
operado por Darci José Ve-
doin e seu filho Luiz Anto-
nio Trevisan Vedoin, pro-
prietários de empresas de 
fachada. Em Apiaí, teriam 
sido fraudadas licitações 
para a compra de uma am-
bulância e de um ônibus 
adaptado como ambulató-
rio odontológico

Brasília (AE) - Depois 
de sete anos de revelado o 
escândalo, os réus do men-
salão petista vão a julgamen-
to em 2 de agosto próximo. 
Embora o parecer do revisor 
do processo, ministro Ricar-
do Lewandowski, tenha sido 
concluído ontem, o presiden-
te do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), Carlos Ayres Britto, 
preferiu só publicar o ato nes-
ta quarta-feira do Diário de 
Justiça - e não em uma edição 
extra na terça - para evitar 
ações de impugnação. A lei 
exige 24 horas de prazo para 
as partes tomarem conheci-
mento da data do julgamento 
e mais dois dias entre a publi-
cação da pauta e a sessão de 
abertura dos trabalhos.

Como o tribunal entra 
em recesso na próxima se-
gunda-feira, não será possí-
vel iniciar o julgamento pon-
tualmente no dia 1º, como 
haviam deliberado os minis-
tros. A demora de Lewando-
wski foi motivo de mal-estar 
com colegas e troca de far-
pas entre ele e o presidente 
da Corte, que nesta terça se 

mostrou aliviado. “Com a li-
beração (do voto do revisor), 
finalmente está definido o 
cronograma de julgamento 
da ação penal 470, embora 
com um dia de atraso”, afir-
mou Ayres Britto.

A cronograma adotado 
por Lewandowski na libe-
ração de seu voto-revisor 
indica que o ministro “mer-
gulhou” no processo, descen-
do ao mérito das questões. 
Nos bastidores, a avaliação 
é que Lewandowski tenha 
construído um voto que 
faça reparos ou que se mos-
tre alternativo em aspectos 
centrais ao voto do ministro 
Joaquim Barbosa, relator do 
processo.

O presidente disse que 
consultou vários ministros, a 
começar pelo relator do pro-
cesso, e a avaliação consensu-
al foi de que o STF não deveria 
publicar uma edição extra do 
Diário de Justiça para divul-
gar voto do revisor. “Não seria 
conveniente para não ensejar 
alegações de casuísmos e, por 
consequência, de nulidade 
processual”, explicou. Hou-

ve quatro publicações extras 
neste ano, mas nenhuma tra-
tou de matéria penal.

Sob forte pressão inter-
na, do meio político e até de 
redes sociais, Lewandowski 
liberou ontem à tarde, após 
seis meses de análises, o 
voto-revisor da ação penal, 
cuja denúncia foi oferecida 
em março de 2006 pela Pro-
curadoria Geral da Repúbli-
ca. “Foi o voto mais curto da 
história do STF”, disse ele. 
“Fiz das tripas coração para 
respeitar o que foi estabe-
lecido pela Suprema Corte”, 
enfatizou. Ele evitou aumen-
tar a temperatura da polêmi-
ca do dia anterior com Ayres 
Britto, que lhe fez cobrança 
explícita, via ofício.

Também por ofício, 
Lewandowski retrucou nun-
ca ter “atrasado nem adian-
tado julgamentos para não 
instaurar odioso procedi-
mento de exceção”.

Segundo o revisor, pare-
ceres em processos criminais 
intrincados costumam demo-
rar mais tempo. “A média por 
réu é de seis meses”, disse. 

Brasília (AE) - O senador 
Demóstenes Torres (sem par-
tido-GO) será julgado, em vo-
tação secreta no plenário, no 
dia 11 de julho. Com o apoio 
dos líderes partidários, o pre-
sidente da Casa, José Sarney 
(PMDB-AP), marcou a data e 
vai acelerar a tramitação do 
processo para que seja apre-
ciado antes do recesso parla-
mentar do próximo mês.

Por unanimidade, o Con-
-selho de Ética do Senado 
aprovou na noite desta terça 
o pedido de cassação de De-
móstenes por envolvimento 
com o contraventor Carlos 
Augusto Ramos, o Carlinhos 
Cachoeira. Para agilizar a tra-
mitação, Sarney vai convocar 

duas sessões ordinárias de 
votação extras para depois 
de amanhã, quinta-feira, e 
próxima segunda-feira.

As sessões são uma for-
ma de abreviar a apreciação 
do caso pela Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
colegiado que analisará se o 
processo feriu algum preceito 
legal ou constitucional. O re-
gimento do Senado determi-
na que, para ser remetido ao 
plenário, é necessário espe-
rar cinco sessões entre a deci-
são final do conselho e a CCJ.

Dessa forma, a CCJ apre-
ciará o caso no dia 4, na pró-
xima quarta-feira. O senador 
Pedro Taques (PDT-MT) será 
o relator do processo.

São Paulo (AE) - A Jus-
tiça Eleitoral multou ontem 
o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, o pré-candida-
to do PT à Prefeitura de São 
Paulo, Fernando Haddad, o 
SBT e o apresentador Carlos 
Roberto Massa, o Ratinho, 
em R$ 5 mil cada por propa-
ganda eleitoral antecipada. O 
recurso foi apresentado pelo 
PSDB e o PPS, em razão da 
entrevista de Lula ao progra-
ma da emissora, ocorrida no 
dia 31 de maio.

Segundo o advogado do 
PSDB, Ricardo Penteado, “a 
decisão é bem exemplar e 

importante porque demons-
tra claramente que a emisso-
ra realmente se envolveu na 
propaganda”. Penteado ar-
gumenta que, além de entre-
vistar os petistas, foi exibido 
um minidocumentário sobre 
o Prouni, programa criado 
por Haddad quando era mi-
nistro da Educação, que dis-
tribuiu bolsas de estudos em 
universidades particulares a 
alunos de baixa renda. “Exi-
biram documentário sobre o 
Prouni, que tinha formato de 
propaganda eleitoral”, res-
salta. Ainda cabe recurso à 
decisão.

Parecer do revisor do processo do mensalão, ministro Ricardo Lewandowski, foi concluído ontem

atendendo a um pedido fei-
to por nós, lá no final do ano 
passado, concedeu um crédito 
para folha de pagamento de 
R$ 150 milhões para esse rea-
juste. Devemos conceder esse 
reajuste a partir de 1º de ju-
lho”, disse o presidente da Câ-
mara. Atualmente, os salários 
dos assessores de gabinete 
podem chegar a R$ 8.040,00, 
considerando as gratificações. 
Sem elas, a maior remunera-
ção é de R$ 4.020,00.

A Câmara tem em torno 
de 10.200 secretários par-
lamentares, como são co-
nhecidos os assessores de 
gabinete. Muitos deles pres-
tam serviço para o deputado 
nos Estados, sem a presença 
na Câmara. O reajuste vai 
engordar os recursos dos 
parlamentares para o paga-
mento de seus assessores a 
três meses das eleições mu-
nicipais, quando muitos dos 
assessores são requisitados 
nas bases eleitorais do par-
lamentar.

Além da verba para 
contratar assessores para 
os seus gabinetes, o parla-
mentar tem direito a uma 
cota mensal para gastar com 
despesas de seus escritórios 
políticos nos Estados, passa-
gens aéreas, alimentação e 
demais gastos considerados 
para o exercício do mandato. 
Os deputados e os senadores 
têm o salário mensal de R$ 
26,7 mil. Os parlamentares 
que não moram em aparta-
mento funcional recebem 
auxílio-moradia no valor de 
R$ 3 mil.

TRE-SP multa Haddad, 
Lula, SBT e Ratinho 

Mensalão

Demóstenes Torres 
será julgado no dia 11

Julgamento dos réus pelo STF 
será iniciado no dia 2 de agosto

Revisor negou prejuízos com a pressa

Ex-prefeito de 
Apiaí-SP terá 
de devolver 
R$ 83,9 mil

Lewandowski negou que 
a pressa tenha prejudicado a 
qualidade do trabalho e ga-
rantiu ter experiência sufi-
ciente para suportar pressões. 
“Sou magistrado há mais de 
duas décadas”, lembrou. Dis-
se ainda que posteriormente 
vai apresentar seu voto deta-
lhado, com ponto a ponto em 
cima do relatório final do mi-
nistro Joaquim Barbosa, con-
cluído em dezembro de 2011.

Investigações da Polícia 
Federal e de uma CPI criada 
pelo Congresso em 2005 re-
velaram a existência de amplo 
esquema de compra de votos 
de parlamentares e partidos 
em troca de apoio político ao 
governo no primeiro manda-
to do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva. A denúncia 
foi apresentada e aceita pelo 

STF em agosto de 2007. Um 
total de 38 pessoas figuram 
na lista de réus. Entre eles es-
tão o ex-ministro José Dirceu 
(Casa Civil), apontado como 
cabeça do esquema, políticos, 
empresários e altos dirigen-
tes do PT e de partidos da 
base aliada.

Eles vão responder pe-
los crimes de corrupção, la-
vagem de dinheiro, evasão 
de divisas, peculato e forma-
ção de quadrilha. Original-
mente, o MPF denunciou 40 
réus, mas um morreu (o ex-
-deputado José Janene) e ou-
tro fez acordo para cumprir 
pena alternativa (o ex-as-
sessor da Presidência Silvio 
Pereira). O atual procurador-
-geral, Roberto Gurgel, pediu 
a retirada de dois outros réus 
dos autos, entre eles o ex-mi-

nistro Luiz Gushiken (Comu-
nicação de Governo).

Mas manteve os demais, 
entre eles o ex-presidente 
do PT José Genoino, o ex-te-
soureiro do partido, Delúbio 
Soares e o marqueteiro Duda 
Mendonça, além do publicitá-
rio Marcos Valério, apontado 
como operador financeiro do 
mensalão.

De acordo com a denún-
cia, o mensalão era uma or-
ganização criminosa dividida 
em três núcleos: o político-
-partidário, o publicitário e o 
financeiro. O núcleo político - 
composto por Dirceu, Genoino 
e Delúbio, “pretendia garantir 
a permanência do PT no po-
der com a compra de suporte 
político de outros partidos e 
com o financiamento irregular 
de campanhas”. 

As licitações, na forma 
de carta-convite, foram di-
rigidas para beneficiar a 
empresa do esquema, Del-
ta Veículos Especiais. De 
acordo com o juiz, a comis-
são de licitação era “mera 
fachada” para dar aparên-
cia de licitude à fraude. 

Na mesma ação, foram 
condenados solidariamen-
te a ressarcir o erário os 
funcionários públicos Ma-
risa Elisa Manca, ex-secre-
tária do prefeito, Rubens 
Barra de Lima, Vanderlei 
Borges de Lima, Luiz do 
Carmo Batista Rosa e Adil-
son Rodrigues de Almeida, 
integrantes da comissão de 
licitação. 

O ex-prefeito disse 
nessa terça-feira que as 
emendas que destinaram 
os recursos são do ano de 
2003 e que ele só assumiu 
a prefeitura, dois anos de-
pois, em 2005, quando a 
ambulância estava há mais 
de um ano parada no almo-
xarifado do Governo Muni-
cipal. 

“Eu prestei contas do 
convênio, mas nunca tive 
contato com nenhuma em-
presa.” Dois advogados que 
representam os demais 
funcionários informaram 
que também entrarão com 
recurso na tentativa de re-
verter a condenação.

As licitações 
foram dirigidas



Relatório da ONU aponta uso
de drogas por 5% da população

CONSUMO MUNDIAL

}Cerca de 230 milhões de 
pessoas  usaram algum tipo 
de droga em 2010, diz estudo

Um relatório divulgado 
ontem estima que cerca de 
230 milhões de pessoas (5% 
da população adulta, com 
idade entre 15 e 64 anos) em 
todo o mundo usaram algum 
tipo de droga em 2010. Ainda 
segundo o estudo, 1 em cada 
100 mortes entre adultos é 
atribuída ao uso de drogas. 

Os dados fazem parte 
do Relatório Mundial sobre 
Drogas 2012, divulgado pelo 
Escritório das Nações Uni-
das sobre Drogas e Crime 
(Unodc).  Segundo a publica-
ção, o consumo e a produção 
de drogas ilícitas, como a co-
caína, a heroína e a maconha, 
têm ficado estável, apesar de 
mudanças nos fluxos e mer-
cados de consumo dessas 
substâncias. 

O relatório mostra ain-
da que 13% dos usuários de 
drogas têm problemas com a 
dependência, incluindo dis-
túrbios e o aumento, entre 
usuários de substâncias inje-
táveis, da incidência de Aids, 
de hepatite C e hepatite B. 

De acordo com o Unodc, 
a maconha e os estimulantes 
do tipo anfetaminas são as 
drogas mais usadas no mun-
do. Globalmente, o consumo 
de cocaína ficou estável, com 
o número de usuários esti-
mado em 2010 entre 13,3 
milhões e 19,7 milhões, cor-
respondendo a 0,4% da po-
pulação adulta mundial. 

Os principais mercados 
de cocaína continuam a ser 
a América do Norte, a Améri-
ca do Sul e a Europa Central 
e Ocidental. O consumo de 
cocaína entre os adultos di-
minuiu nos Estados Unidos, 
passando de 3% em 2006 
para 2,2% em 2010. De acor-
do com o Unodc, isso pode 
estar relacionado ao declínio 
de 47% na fabricação de co-
caína na Colômbia. 

Segundo o relatório, 
no Brasil, as apreensões 
federais mais que triplica-
ram desde 2004, atingindo 
27 toneladas em 2010. Al-
guns dados indicam ainda 
uma expansão do mercado 
de cocaína, particularmen-
te de crack (droga deriva-
da de cocaína) em alguns 
países da América do Sul. 

O uso de cocaína tam-
bém aumentou entre as 
nações sul-americanas, in-
clusive no Brasil e em ou-
tros países que fazem par-
te do Cone Sul, a partir de 
meados da década de 90 
até 2005. 

“Dados de pesquisas 
recentes para o Brasil es-
tão indisponíveis, mas a 
preocupação com o au-
mento do uso de cocaína 
se reflete no programa 
nacional que o país lançou 
em dezembro de 2011. O 
aumento nas apreensões 
também pode refletir o pa-
pel do Brasil como um país 
de partida para a cocaína 
contrabandeada por meio 
do Atlântico”, destaca o re-
latório. 
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Pelo menos 11 pes-
soas morreram e outras 
49 ficaram feridas em 
um acidente entre dois 
ônibus e um caminhão 
na Província de Chubut, 
no sul da Argentina, on-
tem. A maior parte das 
vítimas era membros da 
Gendarmería (Guarda 
Nacional), que volta-
vam de um confronto 
com sindicalistas. 

De acordo com o 
governador de Chubut, 
Martín Buzzi, oito guar-
das e os motoristas dos 
três veículos morreram 
após o choque. Os in-
tegrantes das forças de 
segurança voltavam de 
uma operação na jazida 
de petróleo de Cerro Dra-
gón, onde sindicalistas 
fizeram um protesto vio-
lento durante a manhã. 

Em discurso por 

Acidente entre dois ônibus mata
11 e deixa 49 feridos na Argentina

PROVÍNCIA DE CHUBUT

Ditador sírio já 
admite que país 
vive estado de 
guerra civil

Presidente do 
Paraguai não 
vai à cúpula
do Mercosul

O ditador da Síria, Bashar 
al Assad, disse ontem que o 
país vive “um estado real de 
guerra” após os 15 meses de 
confronto entre o regime e 
a oposição. No entanto, não 
apresentou sinais de arrefecer 
os combates, afirmando que 
“todos os esforços do governo 
devem estar apontados para a 
vitória”. 

“Nós vivemos em um es-
tado real de guerra por todos 
os ângulos. Quando estamos 
em uma guerra, todas as po-
líticas, todos os lados e todos 
os setores precisam ser di-
recionados para ganhar esta 
guerra”. 

Na primeira reunião do 
novo governo sírio, empossa-
do após as eleições de maio, 
Assad criticou os países que 
pediram a sua saída, espe-
cialmente os do Ocidente, 
afirmando que as potências 
“tiram e nunca dão e isso é 
provado em qualquer estágio”. 

Ontem, a ONU (Organi-
zação das Nações Unidas) 
manteve a suspensão da mis-
são de observadores no país 
devido à escalada da violên-
cia, afirmou o chefe da mis-
são, Herve Ladsous, ao Con-
selho de Segurança. 

O novo presidente do Pa-
raguai, Federico Franco, des-
cartou ontem participar da cú-
pula do Mercosul, que começa 
amanhã em Mendoza (Argen-
tina), e afirmou que a política 
internacional não é sua priori-
dade neste momento. 

“Não podemos participar 
de nenhuma cúpula nessas 
condições. Não me agrada, te-
mos que garantir que o país 
esteja operativo. A última coi-
sa que eu faria agora é sair do 
meu país”, afirmou Franco du-
rante coletiva de imprensa. 

Segundo ele, o desafio 
agora é mostrar à comunidade 
internacional com “atos mais 
do que palavras” que o “go-
verno do Paraguai é absoluta-
mente democrático, constitu-
cional, e onde prima o Estado 
de Direito, onde há liberdade 
irrestrita”. 

“Não há polícia nas ruas, 
não há militares, tudo está nor-
mal. Não podemos neste mo-
mento nos ocuparmos com re-
lações internacionais, primeiro 
devemos nos certificar de que 
está tudo normal”. 

Franco afirmou ainda que 
sua prioridade é evitar que 
haja uma “guerra civil” em seu 
país, devido à crise gerada pela 
destituição de seu antecessor. 
“Sou responsável por garantir 
que não vai haver uma guerra 
civil”, disse ele.

O papa Bento XVI con-
solou ontem as vítimas 
do terremoto italiano no 
mês passado, que matou 
25 pessoas e devastou vá-
rias casas, fábricas e igre-
jas, exortando-os a buscar 
apoio na fé enquanto pro-
curam reconstruir suas vi-
das. A região norte de Emi-
lia-Romagna foi atingida 
em 20 de maio por um ter-
remoto de magnitude 6.0, o 
mais mortal da Itália desde 
2009, e depois por vários 
tremores secundários.

Em uma visita de duas 
horas por Rovereto di Novi, 
Bento passeou em um jipe 
verde do departamento de 
proteção civil pela “zona 
vermelha” da cidade, pas-
sando por alguns edifícios 
seriamente danificados.

Ele estava visivelmen-
te emocionado ao encon-
trar as crianças e os idosos 
que ficaram sem casa de-
vido ao terremoto, que da-
nificou ou destruiu muitas 
das torres da região, cas-
telos e igrejas, bem como 

causando sérios danos às 
fábricas de laticínios e far-
macêuticas.

Em um discurso, Bento 
XVI disse aos moradores atin-
gidos, muitos deles vivendo 
em acampamentos, para re-
construir suas vidas sobre o 
fundamento da sua fé. 

“Sobre esta pedra, so-
bre esta esperança firme, 
você pode construir, você 
pode reconstruir”, disse o 
papa Bento XVI, acrescen-
tando que, enquanto os 
edifícios estavam rachados, 

seus corações não estavam.
O Papa prestou home-

nagem a um pároco local, 
o padre Ivan Martini, que 
morreu quando sua igreja 
desabou, enquanto ele es-
tava dentro verificando os 
danos de um tremor ante-
rior.

Além do custo huma-
no dos terremotos, os pre-
juízos econômicos para a 
região, uma das mais prós-
peras da Itália, estão cal-
culados em pelo menos 5 
bilhões de euros.

Bento XVI visita região atingida por
terremoto e leva consolo às vítimas

NA ITÁLIA

O papa Bento XVI beija o rosto de menino durante visita à cidade de Rovereto di Novi, no norte da Itália, que foi atingida pelo terremoto

cadeia nacional de rádio 
e televisão, a presidente 
Cristina Fernández de Kir-
chner decretou luto nacio-
nal de três dias, e criticou 
duramente os confrontos 
com sindicalistas. 

“Se estavam procu-
rando um morto, já os 
encontraram no aciden-

te. Muitos desses guardas 
não ganham nem a terça 
ou quarta parte do que 
ganham os que ocupam a 
jazida com atos de vanda-
lismo. Dei ordem para não 
enviar mais a Gendarmería 
a situações de conflito com 
governos provinciais”, 
afirmou. 

PROTESTOS - O aci-
dente aconteceu após 
os guardas voltarem da 
região de Cerro Dra-
gón, que possui a maior 
jazida de petróleo de 
Chubut, com 40% da 
produção petroleira da 
Província. O poço é con-
trolado pela empresa 
Pan American Energy, 
sociedade de capitais 
britânicos, chineses e 
argentinos. 

A região é ocupada 
por sindicalistas desde 
sexta (22). A empresa 
afirma que os traba-
lhadores se recusaram 
a negociar aumento 
de salários e melhoria 
de condições com o 
governo provincial. Na 
madrugada de terça, os 
operários queimaram 
alojamentos e carros de 
serviço. 

Partes dos ônibus ficaram destroçadas por conta do impacto

Fotos: Divulgação



Brasil treina em João Pessoa                              
para o campeonato mundial 

HANDEBOL DE AREIA

} A Paraíba está 
presente na seleção 
com maioria das atletas

Esportes
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Corinthians enfrenta o 
Boca juniors hoje na 
La Bambonera

FOTO: Divulgação

Os treinadores dos ti-
mes do Brasil de handebol de 
praia que vão representar o 
país no V Campeonato Mun-
dial de Handebol de Praia no 
próximo mês, já decidiram 
os atletas que vão a Omã, 
na Ásia, disputar o torneio. 
Desde o dia 12 de junho, 17 
atletas na seleção feminina e 
17 na seleção masculina, ini-
ciaram a preparação para o 
campeonato que começa no 
próximo dia 8. Os treinamen-
tos vêm acontecendo em João 
Pessoa e no último domingo, 
os técnicos das equipes corta-
ram sete atletas, fechando os 
dois grupos com dez jogado-
res cada.

Referência no esporte, a 
Paraíba conta com seis joga-
doras no time feminino, que é 
treinado pela também parai-
bana Rossana Marques, e mais 
seis jogadores no masculino 
que é comandado por Antônio 
Guerra Peixe. As paraibanas, 
Camila, Milena dos Anjos, Dar-
lene, Priscilla, Cinthya, todas 
do Apcef/Posto Oceania, e 
Milena de Araújo, do Grêmio 
Cief, compõem mais da meta-
de do selecionado. Renata, do 
Instituto de Desenvolviemnto 
do Esporte, do Rio de Janeiro; 
Jerusa, do Z5 Handebol, tam-
bém do Rio de Janeiro e Patrí-
cia e Noelia, que jogam no ACH 
de Campinas-SP, completam o 
time escolhido por Rossana.

Na equipe masculina, a 
lógica não é diferente. An-
tônio Guerra Peixe chamou 
os paraibanos Caio, Jefte, Ja-
rison, Nailson e Wellington, 
todos do Handebol Clube da 
Paraíba, e Bruno, do Grêmio 
Cief. Já Diogo, Thiago Jaime e 
Emanuel, todos de times do 
Rio, fecham a equipe.

De acordo com Rossana 
Marques, a escolha por João 
Pessoa para ser a sede da pre-
paração antes do início se deu 
pelo fato de muitos atletas se-
rem da Paraíba e também por 
causa do clima, que não é tão 
distinto do país que será rea-
lizado o campeonato mundial.

“Por aqui mora a maio-
ria dos atletas das duas sele-
ções, mas estamos treinando 
em João Pessoa porque aqui 
é quente e em Omã vamos 
encarar temperaturas muito 
altas. Além disso, nas nossas 
praias, as areias são melhores 
do que em outros lugares do 
país. A areia é mais fofa e di-
minui bastante o risco de le-
sões para nossos jogadores”, 
observou a técnica. 

No torneio masculino, 
doze equipes vão em busca 
do título mundial. O Brasil é 
do Grupo A ao lado de Rússia, 
Ucrânia, Marrocos, Austrália 
e a anfitriã, Omã. Já na compe-
tição feminina, que também 
possui doze seleções, o time 
brasileiro é do Grupo B com 
Noruega, Hungria, Tailândia, 
Polônia e Singapura.

As areias da Praia do 
Cabo Branco irão receber 
entre os dias 22 de julho 
a 5 de agosto, a Copa 
João Pessoa de Seleções 
de Beach Soccer. O even-
to vai reunir selecionados 
de quatro cidades fami-
liarizadas com a modali-
dade: João Pessoa, Pilar, 
Mamanguape e Jacarau. 
A Federação Paraibana 
de Beach Soccer (FPBS) 
inicialmente havia mar-

cado o início da compe-
tição para o primeiro dia 
do próximo mês, mas por 
conta da cobertura da 
imprensa, que se dispôs 
a acompanhar o evento 
caso a data fosse modifi-
cada, a entidade decidiu 
adiar o começo do tor-
neio.

Segundo o presiden-
te da Federação,Ailton 
Cavalcanti, a alteração foi 
uma jogada para dar mais 

publicidade ao evento e, 
com isso, ajudar a moda-
lidade a se tornar mais 
popular nas cidades en-
volvidas.

De acordo com Ail-
ton, a Copa João Pessoa 
tem por objetivo fortale-
cer o beach soccer fora da 
cidade de João Pessoa. A 
partir desta ideia, os diri-
gentes da FPBS resolve-
ram organizar o evento.

O adiamento foi visto 

Copa João Pessoa começa no dia 22
BeACh SoCCer

Série C: Treze 
será julgado pelo 
STJD na próxima 
sexta-feira

A secretaria do Superior 
Tribunal de Justiça Desportiva 
(STJD) marcou para sexta- fei-
ra, dia 29, os julgamentos de 
Brasil de Pelotas/RS e Treze/
PB, em sessão da Quarta Co-
missão Disciplinar, a partir das 
13h30. Os dois clubes serão 
levados a julgamento em fun-
ção do imbróglio ocorrido na 
Justiça Comum e que culmi-
nou nas suspensões da Série C 
e D do Campeonato Brasileiro. 
O risco é de multa pesada para 
ambos, além de sanções apli-
cadas pela própria CBF, como 
suspensão das atividades.

Os presidentes dos clubes 
gaúcho e paraibano, Ricardo 
Fonseca e Fábio Azevedo, 
respectivamente, ainda po-
dem ficar suspensos de suas 
funções enquanto durar o 
descumprimento do regula-
mento. A Procuradoria do 
STJD denunciou Brasil-RS 
e Treze com base no artigo 
191 III (deixar de cumprir, 
ou dificultar o cumprimen-
to: 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. 

Ainda segundo a denún-
cia, 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 in-
fração ficarão sujeitas a sus-
pensão automática enquanto 
perdurar o descumprimento”. 
Nesse caso, os presidentes de 
Treze e Brasil-RS podem ser 
punidos também.

Os dois clubes e seus 
responsáveis ainda foram 
enquadrados no artigo 191 
II (deixar de cumprir, ou difi-
cultar o cumprimento: de de-
liberação, resolução, determi-
nação, 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 fal-
ta de lealdade processual do 
denunciado, dentre outros 
aspectos, que culminam com 
decisões liminares expedi-
das por comarcas judiciais 
nos mais diversos Estados, 
porém contra a entidade 
maior do futebol, que ampla-
mente como sabido tem sede 
no Rio de Janeiro”.

Outro requerimento da 
Procuradoria é que seja ex-
pedido ofício à CBF para que 
adote as sanções cabíveis, 
inclusive sugere a suspensão 
de todas as atividades rela-
cionadas a futebol em todo 
o território nacional por um 
prazo mínimo de um ano.

A Seleção Brasileira escolheu João Pessoa para treinar por ter um clima praticamente idêntico da cidade onde acontecerá o mundial

Vôlei da Paraíba busca acesso 
à 1ª Divisão no Infantojuvenil

em BrASíLiA

O grupo que vai repre-
sentar o Estado da Paraíba 
na cidade de Brasília-DF, 
pela 2ª Divisão do Campeo-
nato Brasileiro de Seleções 
Infantojuvenil Feminino de 
Vôlei, está formado e já trei-
na há uma semana no giná-
sio da UFPB.Sob o comando 
do técnico Idebaldo Grisi e 
de seu assistente Danilo Ro-
cha, as meninas praticam a 
modalidade segunda, terça, 
quinta e sábado. Nos dias de 
semana, o elenco faz treinos 
noturnos. No sábado, por 
outro lado, as paraibanas 
participam das atividades 
promovidas pela comissão 
técnica no período da ma-
nhã. A competição está mar-
cada para ter início no dia 
22 de julho e deve ter fim no 
dia 28 do mesmo mês.

Inicialmente foram con-
vocadas 23 atletas para for-
mar o time, mas a equipe 
final ficará apenas com 12 
jogadoras. De acordo com o 

presidente da Federação Pa-
raibana de Vôlei (FPBV), Po-
tengi Lucena, o primeiro cor-
te no grupo deverá ser feito 
no decorrer dessa semana. 
A equipe definitiva, segundo 
Potengi, só deve ser conhe-
cida com 10 dias de antece-
dência ao Brasileiro.

Para chegar ao elenco 
definitivo, o grupo fará testes 
durante o período de treinos 
que antecedem o Brasileiro. 
O principal teste da Seleção 
Paraibana já tem data marca-
da e será realizado nos dias 
13, 14 e 15 do próximo mês. 
A Paraíba junto com os Esta-
dos de Pernambuco, Alagoas 
e Rio Grande do Norte vão 
disputar um quadrangular 
que servirá para a comissão 
técnica paraibana observar 
as jogadoras e fazer os ajus-
tes finais na equipe.

A delegação que viaja no 
próximo mês para a capital 
da República, tem por objeti-
vo levar o Estado à 1ª Divisão 

da competição. “Essa equipe 
feminina está brigando para 
isso. Nossa perspectiva é 
subir de divisão”, afirmou o 
presidente da Federação. A 
data de viagem do grupo pa-
raibano está marcada para o 
dia 22 de julho, dia que será 
realizado o congresso técni-
co do evento.

Ano passado a delega-
ção da Paraíba disputou a 2ª 

Divisão do Brasileiro Infanto  
Juvenil Feminino e terminou 
a competição na sexta colo-
cação. Este ano, o grupo vai 
tentar seguir o exemplo dos 
meninos, que em 2011 con-
seguiram o acesso à elite. Na 
edição de 2012, realizada em 
maio, o masculino garantiu a 
permanência na 1ª Divisão-
após terminar em oitavo na 
tabela de classificação final.

Herbert Clemente
Especial para A União

com bons olhos por par-
te dos envolvidos com a 
delegação de Jacarau. 
Se a Copa permanecesse 
na data anterior, a equi-
pe que representaria a 
cidade do interior seria 
prejudicada devido a 
um torneio de futebol 
de areia que será reali-
zado na cidade no co-
meço de julho e só vai 
terminar no dia 14 do 
mesmo mês. 

A equipe vem treinando forte visando melhorar sua colocação
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> Competição de 
atletismo reunirá 
800 atletas a partir de 
hoje em São Paulo

As provas de salto em distância serão disputadas a partir do próximo sábado

Troféu Brasil definirá equipe
para Olimpíada de Londres

Prata em Sydney 2000 
(até 73 kg) e bronze em Pe-
quim 2008 (até 81 kg), Tiago 
Camilo ainda quer mais. Um 
dos principais judocas do 
Brasil já fala em uma terceira 
medalha de Jogos Olímpicos, 
o que também seria um feito 
histórico: nunca nenhum atle-
ta conquistou três medalhas 
em três pesos diferentes. O 
paulista compete em Londres 
2012 na categoria até 90 kg.

“Além de trazer expe-
riência, isso faz com que 
eu tenha bastante recurso, 
porque por cada categoria 
que eu passei eu tive que me 
adaptar e treinar as caracte-
rísticas de cada uma. E hoje 
carrego um pouco de cada. É 
um benefício para mim.

Nos Jogos Pan-America-
nos do Rio, em 2007, Tiago 
foi medalha de ouro, mesmo 
disputando uma categoria 
acima da sua habitual.

Quem está fazendo bas-
tante sucesso nos Estados 
Unidos é o paraibano Netinho 
Capiau, que defendeu no ano 
passado o Flamengo-PB no 
Campeonato Paraibano da 
Primeira Divisão. O atacan-
te, com apenas 18 anos de 
idade, é um dos reforços 
do clube Texas Rush, em 
Nova York, time que disputa 
a Série A do Campeonato 
Americano de Futebol. Antes 
de se transferir para os 
Estados Unidos, Netinho 
Capiau estava atuando pelo 
Avaí Futebol Clube do Conjunto Valentina Figueirêdo, no 
entanto, o mesmo já teve passagem pelo Kashima-PB, 
Criciúma-SC, Atlético-PR, Botafogo-PB, dentre outras 
equipes do cenário esportivo estadual e nacional. Ele é 
uma das referências no ataque do time americano.

Nos EUA

O nível entre o futebol 
brasileiro e o europeu

As diferenças são enormes. Basta apenas ver o 
condicionamento físico dos atletas. No Brasil, uma 
partida de futebol da nossa elite, diga-se de passa-
gem, Série A ou até mesmo Série B, às vezes dar sono, 
cansaço, preguiça e desinteresse. Os passes errados, a 
bola murcha, a falta de finalização e o péssimo condicio-
namento físico dos jogadores têm, ao longo dos anos, 
irritado incansavelmente o telespectador. Com raras 
exceções observamos jogadas rápidas, lances bonitos e 
preparo físico dos atletas. Nem mesmo a nossa Sele-
ção Brasileira encanta e desencanta para todos nós... 
Diferentemente do futebol europeu, que, para nós, não é 
nenhuma novidade. Um exemplo?, ou melhor, um grande 
exemplo? A Eurocopa 2012. 

Quem tem acompanhado a Euro 2012 tem visto 
belos espetáculos. A competição está em sua terceira 
fase (semifinal) e tem empolgado do começo ao fim o 
desportiva do mundo inteiro. No Brasil, todos são teste-
munhas de que dá bastante inveja ao nosso futebol. Um 
clássico brasileiro entre Flamengo x São Paulo, ou Vasco 
x Corinthians, então porque não dizer um grenal (Grêmio 
x Internacional) não tem o mesmo ritmo de jogo do que 
uma Inglaterra x Itália, que após 120 minutos de jogo, a 
decisão veio nas penalidades máximas. 

Encontrar culpados? é fácil... Os cartolas brasileiros 
estão cada vez mais ricos e procuram sempre encher os 
bolsos de dinheiro. Os próprios jogadores também não 
procuram se aperfeiçoar melhor dentro das quatro linhas 
e fora delas também, desempenhando com mais serie-
dade. Em toda regra existe exceção e para toda ação 
existe uma reação, porém, os próprios clubes têm sua 
parcela de culpa e é tão provável isto que, assim quando 
aparece uma nova “estrela” no seu elenco, os dirigentes 
tratam logo em negociá-la. Para onde? Preferencialmen-
te a Europa, pois a fama aumenta e os bolsos também.

A Federação Paraibana de Futebol adiou toda a rodada 
da segunda fase do Campeonato Paraibano de Futebol 
Juvenil (Sub 18), marcada para o próximo sábado. O moti-
vo são as comemorações do São Pedro.    

Paraibano Juvenil

A equipe do Vitória de João 
Pessoa será a única re-
presentante da Paraíba na 
Copa Nordeste sub 13 e Sub 
15 de Futebol, que acontece 
no fim de semana em Ibira-
taia, interior da Bahia.

Copa Nordeste

O Estádio Chico Matemáti-
co, no Cristo Redenhtor, em 
João Pessoa, deve passar 
por reformas neste segundo 
semestre, conforme disse 
o secretário de esportes 
Thiago Pachego.

Chico Matemático

E por falar em Chico Matemático, a Federação Paraibana 
de Atletismo programa para o próximo semestre o I Fes-
tival de Atletismo naquela praça de esportes. O objetivo 
é descobrir novos atletas para representar o Estado.

Atletismo
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AMADOR

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Maioria dos 
principais atletas 
do país estará 
presente, inclusive, 
a campeã 
Maurren Maggi, 
do salto em 
distância

O leitor é notícia!
Matheus Augusto @matheusinhojp

Botafogo-PB começa a definir time do futebol feminino essa semana

O Troféu Brasil/Caixa 
de Atletismo 2012, princi-
pal competição de clubes de 
Atletismo da América Latina, 
começa hoje, a partir das 14 
horas, no Estádio Ícaro de 
Castro Mello, no Conjunto 
Desportivo Constâncio Vaz 
Guimarães, no Ibirapuera, 
em São Paulo. Os atletas pa-
raibanos Andressa Oliveira, 
Basílio Emidio, Jaílma Sales 
e Jucilene Sales confirmaram 
presença no evento. A com-
petição reunirá cerca de 800 
atletas de todas as regiões do 
país, além de convidados de 
Angola, Argentina, Austrá-
lia, Chile, Equador, Paraguai, 
Peru, Uruguai e Venezuela.

A primeira etapa do 
evento começará às 14 ho-
ras e a primeira prova será 
a seletiva dos 100m, no mas-
culino. Duas provas finais 
distribuirão as primeiras 
medalhas do Troféu Brasil: 
os 10.000m, no feminino, 
às 15h50, e os 10.000m, no 
masculino, às 16h50.

No feminino, uma das 
atrações é Cruz Nonata da 
Silva, que conquistou a me-
dalha de prata no PAN 2011, 
em Guadalajara, no México. 
Entre os homens, está inscri-
to, entre outros, Giovani dos 
Santos, bronze na distância 
em Guadalajara. “As duas 
provas serão emocionantes”, 
prevê o treinador Adauto Do-
mingues, antigo bicampeão 
pan-americano.

Na qualificação do tri-
plo feminino, que começa às 
14h40, Keila Costa, já quali-
ficada para a Olimpíada de 
Londres, está confirmada, as-
sim como Leandro Prates, nos 
1.500m, ouro no último PAN. 
“Quero manter a hegemonia 
na minha prova”, diz Leandro 
Prates.

O Troféu Brasil/Caixa de 
Atletismo será muito impor-
tante, porque definirá a equipe 
olímpica do país para Londres. 
No salto em distância, Mauro 
Vinícius da Silva, o Duda, ouro 
no Mundial Indoor de Istam-
bul este ano, e pré-convocado 
para os Jogos Olímpicos de 
Londres, fará a seletiva de sua 
prova, a partir das 16h35.

Ainda nesta etapa de 
abertura, às 14H35, o lança-
mento do martelo masculino 
terá o recordista brasileiro 
Wagner Domingos. Na prova 
estará também Ivam Berteli, 
que disputou o Troféu Brasil 
pela primeira vez há 40 anos.

A maioria dos principais 
atletas do Brasil competirá no 
Troféu Brasil, caso da campeã 
olímpica do salto em distân-
cia em Pequim 2008, Maurren 
Maggi, que disputará a quali-
ficação no sábado 30, a partir 
das 11h.

Tiago Camilo sonha com a
terceira medalha olímpica

Tiago conquistou o bronze nos Jogos de Pequim

Os rumores que ligam Sebastian Vettel à 
Ferrari ganharam força dentro da imprensa 
italiana no início desta semana. De acordo 
com o canal de televisão “Italia 1”, por meio 
do veterano jornalista Giorgio Terruzzi, que 
também é correspondente do diário “Cor-
riere Della Sera”, o piloto alemão já tem um 
acordo para disputar o Mundial de 2014 ao 
lado de Fernando Alonso.

O atual contrato do piloto alemão com 
seu atual time, a Red Bull, expira justamente 
ao término de 2014. Contudo, a publicação 
afirmou que o bicampeão mundial assinou 
um acordo de três anos, que acabaria justa-
mente em 2016, último ano em que Alonso 
está garantido na Ferrari até o momento. 

Assim, segundo o veículo de comuni-
cação, caberia à equipe decidir quem será o 
companheiro de equipe do espanhol no pró-
ximo ano. Felipe Massa, cujo contrato vai até 
o fim deste ano, tem chances de permanecer 
por mais uma temporada, mas isso depende-
ria de seus resultados obtidos nas próximas 

FÓRMULA 1

Imprensa italiana diz que Vettel
assinou contrato com a Ferrari
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corridas – o que afetaria diretamente as fi-
nanças da equipe, por conta da verba oriun-
da da premiação do Mundial de Construto-
res. Outra opção seria Mark Webber, que, 
após um ano de contrato, poderia continuar 
trabalhando na Ferrari como relações públi-
cas e garoto-propaganda. 

Alemão pilotará a Ferrari em 2014
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Clube cumpre acordos na Justiça
BOTAFOGO

> Edson Ratinho fez um 
acordo para receber
R$ 130 mil em 130 vezes

A diretoria do Botafogo 
aproveita a folga forçada do 
futebol profissional, já que o 
clube não está participando 
de nenhuma das séries do 
Campeonato Brasileiro, para 
resolver as pendências na 
Justiça Trabalhista. Só neste 
mês de junho, o clube con-
seguiu pagar R$ 15,5 mil 
reais em parcelas a vários 
ex-funcionários, técnicos, 
preparadores físicos e joga-
dores. 

Dívidas não pagas por 
diretorias anteriores, que 
foram se acumulando nos 
últimos anos. Entre  tantas, 
o jogador Edson Ratinho, 
cujo acordo foi feito em R$ 
130 mil, divididos em 130 
prestações de R$ 1 mil.

Segundo o presidente 
Nelson Lira, o clube tem 
pressa para acertar com a 
Justiça Trabalhista todos 
os acordos, o que deverá 
acontecer até a próxima 
semana. As duas últimas 
audiências estão previstas 
para segunda-feira dia 2 de 
julho e quinta, dia 5. Como  

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O lateral Edson Ratinho já teve depositado a primeira parcela do acordo feito com o clube na Justiça Trabalhista

Atuando pela primeira vez no fu-
tebol do interior da Paraíba o goleiro 
Genivaldo Wenceslau Ribeiro, é uma 
das estrelas do Sousa para o Cam-
peonato Brasileiro da Série D. Ele fri-
sou que empatar fora é lucro, com a 
obrigação de fazer o dever de casa 
quando jogar no Marizão. “Começa-
mos bem a disputa conseguindo um 
empate fora do Estado. 

Não podemos é vacilar em casa, 
já que se trata de uma competição 
acirrada e difícil”, comentou. Com 
relação ao grupo do Sousa (A4), 
que tem o Itabaiana/SE, CSA/ASL, 
Vitória da Conquista/BA e o Feiren-
se/BA, o goleiro sousense afirmou 
que está equilibrado, com equipes 
fortes, a exemplo do Itabaiana/SE, 
campeão sergipano deste ano e o 
CSA/AL, time de tradição do futebol 
alagoano. 

“Não quero desmerecer os demais, 
mas os dois são os mais fortes. Estou 
confiante no Sousa que formou um 
time vencedor e determinado em con-
seguir o objetivo”, observou. Sobre o 
primeiro jogo em seus domínios, diante 

do Itabaiana/SE, no próximo domingo, 
às 16h, no Estádio Marizão, o “paredão” 
aposta no Dinossauro e no apoio da 
torcida, que acredita no time na Sé-
rie D.  “O torcedor fará a diferença 
neste jogo chave, onde estrearemos 
em nossos domínios para conseguir 
a primeira vitória. Será uma  pedreira 
contra um adversário campeão esta-
dual”, disse o goleiro. 

O ex-botafoguense chegou para 
assumir a vaga deixada por Ânder-
son, que participou do vice-estadual 
deste ano. Outro desafio para o ca-
tarinense, que veio ao futebol parai-
bano, através do treinador Argeu dos 
Santos, que comandou o Botafogo, 
em 2010. 

Para Genivaldo outra experiên-
cia na carreira, defendendo um clube 
que fez uma boa campanha no Parai-
bano e pretende chegar a Série C do 
Brasileiro. Ele frisou que o Sousa fez 
um planejamento realista, mantendo 
a base do Paraibano e trazendo re-
forços de qualidade que conhece a 
realidade do futebol da terra. 

“Foi uma escolha a dedo da co-
missão técnica, que trouxe profis-
sionais capacitados para repor as 
peças que deixaram o clube. Estou 

Goleiro avalia grupo como
um dos mais equilibrados 

sousa

satisfeito e acredito que o Sousa 
pode conseguir a classificação para 
a próxima fase”, explicou. Sobre a 
estreia da equipe na disputa nacio-
nal, no empate contra o Feirense/BA 
(1 a 1), no último domingo, no Estádio 
Pedro Amorim Duarte, no Senhor do 
Bonfim/BA, Genivaldo considerou um 
bom resultado. 

Genivaldo trocou o Botafogo pelo Sousa

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O lateral direito Elton está 
regularizado e confirmado na 
estreia do Santa Cruz de Santa 
Rita, contra o Miramar de Ca-
bedelo, no próximo domingo, 
às 16h, no Estádio Teixeirão, 
pelo Campeonato Paraibano 
da Segunda Divisão/2012. O 
ex-atleta do Ferroviário/CE 
foi o último reforço, antes do 
início da competição, sendo o 
substituto de Joilson, que dei-
xou o clube. 

De acordo com o treina-
dor Neto Maradona, após a 
derrota para o Treze (4 a 0), 
no último amistoso da equi-
pe na pré-temporada, no Es-
tádio Presidente Vargas, na 
Serra da Borborema, Joilson 
foi embora sem dar explica-
ção a comissão técnica e a 
diretoria. “Exijo disciplina e 
respeito do grupo em todos 
os sentidos, afinal, o atleta 
estava participando das ati-

vidades. Tentamos falar com 
ele, mas sem sucesso. Elton 
chegou para suprir a carên-
cia no setor”, disse. 

Sobre novas contrata-
ções o ex-treinador do Bo-
tafogo frisou que devem 
acontecer, mas no decorrer 
da competição para saber as 
deficiências do time. 

Uma das aquisições da 
Cobra Coral pode ser o ata-
cante Danúbio, que defen-
deu o Paraíba de Cajazeiras 
no Estadual deste ano e que 
atualmente joga no 4 de Ju-
lho de Piripiri/PI. “Todo 
bom jogador interessa ao 
Santa Cruz nesta difícil ca-
minhada rumo a divisão es-
pecial do Estadual de 2013. 

Iremos começar com o 
grupo que vem treinando e 
caso haja necessidade deve-
remos trazer novos reforços”, 
avaliou Neto. 

Elton está regularizado
e deve estrear domingo

saNTa CRuZ

Picuiense acerta a realização de dois amistosos
A Desportiva Picuiense 

fará dois amistosos, contra o 
Potiguar de Mossoró/RN, an-
tes da estreia no Campeonato 
Paraibano da Segunda Divi-
são/2012, marcado para o dia 
8 de julho, contra o Atlético, 
às 16h, no Estádio Perpetão, 
em Cajazeiras.  O primeiro 
acontece hoje, às 20h, no Es-
tádio Coronel José Bezerra, 
em Mossoró, no interior nor-
te-rio-grandense. 

    O segundo será no 
domingo, dia 1º, às 15h15, 
no jogo de volta, no Estádio 
Amauri Sales de Melo, em Pi-

cuí, no Curimataú paraibano.  
Oportunidade para observar 
o grupo que contará com três 
reforços que chegaram no 
início da semana. Estão con-
firmados Elton (zagueiro), 
Nunes (lateral esquerdo) e 
Valdir (atacante). Os dois pri-
meiros defenderam o Santa 
Cruz/RN, enquanto o tercei-
ro veio do Barueri, interior 
de São Paulo. 

Estão sendo aguarda-
dos um zagueiro, um meia 
e outro atacante, que virão 
do futebol pernambucano. 
Para o zagueiro e integrante 

da comissão técnica, Halid 
Mahomed, os dois jogos são 
importantes para observar o 
grupo, principalmente contra 
um adversário forte e de tra-
dição no futebol nordestino. 

“Vamos colocar o time 
em ação e fazer observações 
contra um adversário quali-
ficado. Estamos na reta final 
e temos que deixar a equipe 
pronta para a estreia”, disse. 
Com relação aos laudos para 
liberação do Estádio Amauri 
Sales de Melo, Halid, frisou 
que falta apenas a fiscaliza-
ção do Corpo de Bombeiro, já 

que a Polícia Militar, Conse-
lho Regional de Engenharia e 
Agronomia (Crea) e Agência 
Estadual de Vigilância Sani-
tária (Agevisa) foram feitas. 

Segundo ele, até a es-
treia do time em seus domí-
nios, marcado para o dia 15 
de julho, diante do Cruzeiro 
de Itaporanga a situação será 
resolvida. “Durante o perío-
do estaremos resolvendo a 
questão sobre a utilização do 
estádio, que vem sofrendo 
reformas por parte da admi-
nistração pública”, explicou 
Halid. Neto Maradona está ansioso para o jogo de estreia

FuTEBoL 
PaRaIBa
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mariliamff profile @mariliam
Dirigentes especulam nova manobra da CBF para iniciar Série C sem o Treze
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Belo não tem patrocínio, 
nem renda neste momen-
to, todo o pagamento das 
dívidas trabalhistas está 
sendo feito com recursos 
do próprio presidente.

De acordo com o assessor 
de imprensa do Belo, Fábio 
Fernandes, com o acerto das 
pendências com a Justiça do 
Trabalho, o clube vai poder 
ter acesso às verbas federais. 
No momento, o Botafogo tem 
R$ 1,4 milhão para receber, re-
cursos provenientes de emen-
das dos deputados federais, 
Luís Couto e Nilda Gondim. 

Duas emendas, de au-
toria do deputado do PT (1 
milhão) serão destinadas à 
construção de um mod-
erno ginásio poliesportivo, 
na Maravilha do Contorno. 
Já a emenda da deputada 
(400 mil) será utilizada 
para a construção de um 
lance de arquibancada e 
2 campos de treinamento, 
também no centro de trei-
namento do clube.

Além do pagamento das 
parcelas acertadas em acordo 
trabalhista, o Botafogo já con-
cluiu algumas dívidas, como 
as do ex-técnico Washington 
Lobo, e de dois outros ex-
funcionários, Francisco Nan 
e João (este último não foi 
informado o sobrenome).



Corinthians na Bombonera
DESAFIO CONTRA O BOCA

Boca Juniors e Corin-
thians fazem hoje, às 21h50, 
no Estádio de La Bombo-
nera, em Buenos Aires, o 
primeiro jogo da grande 
final da Libertadores 2012. 
Mesmo com uma melhor 
campanha do que o adver-
sário, e invicto até agora na 
competição, o Corinthians 
terá pela frente um clube 
acostumado as finais da 
libertadores. O time argen-
tino já decidiu o título da 
Libertadores 9 vezes, sendo 
campeão em  6 delas. Já o 
Timão é a primeira vez que 
decide o título interconti-
nental.

No retrospecto do en-
contro entre as duas equi-
pes, o Boca Juniors também 
leva ampla vantagem. Em 
quatro partidas disputadas 
contra os argentinos, o time 
de Parque São Jorge jamais 
venceu. As equipes já se en-
frentaram quatro vezes ao 
longo da história, com duas 
vitórias a favor do Boca, 
ambas na casa do rival e dois 
empates, em São Paulo.

Apesar das pequenas 
dimensões do gramado e da 
pressão causada pela torcida, 
por causa da proximidade do 
torcedor do campo de jogo 
no La Bombonera, o Corin-
thians garante que não vai 
mudar sua forma de jogar, 
que vem dando certo até 
agora. A obediência tática é 
apontada pelos corintianos 
como fator fundamental 
para criar uma boa vantagem 
na Argentina e levar para o 
Pacaembu no jogo da volta.

O Corinthians fez um 
reconhecimento do grama-
do ontem, numa exceção 
aberta pelo Boca Juniors, 
que nunca permite ao adver-
sário treinar no seu campo, 
antes das decisões. A pro-
vável escalação do Timão 
para o confronto de hoje à 
noite é a seguinte: Cássio; 
Alessandro, Chicão, Leandro 
Castán e Fábio Santos; Ralf, 
Paulinho, Alex e Danilo; 
Jorge Henrique e Emerson.

Já o Boca deve jogar 
com Orión;  Roncagl ia , 
Schiavi, Caruzzo e Clemente 
Rodríguez; Ledesma, Erviti, 
Somoza e Viatri; Mouche e 
Santiago Silva.  

> Decisão de 180 
minutos da 
Libertadores começa 
por Buenos Aires

Espanha e Portugal decidem hoje 
quem vai para final da Eurocopa

Portugal e Espanha 
fazem hoje, às 15h45, no 
Estádio Donbass Arena, 
em Donetsk na Ucrânia, a 
primeira semifinal da Euro-
copa, em jogo que está sendo 
aguardado com grande ex-
pectativa. 

Apesar de ter conse-
guido uma classificação 
mais tranquila do que a 

seleção lusa e ter entrado 
na competição na condição 
de favorita, a Espanha, atual 
campeã mundial, sabe que 
não terá pela frente um ad-
versário fácil. 

Portugal chega a este 
jogo decisivo sob a batuta do 
maestro Cristiano Ronaldo, 
vindo de um grupo con-
siderado da morte e tendo 

superado seleções como a 
Holanda por exemplo.

 Sabendo da importân-
cia de Cristiano Ronaldo e 
do potencial do atacante 
que pode fazer a diferença 
no jogo de hoje, o técnico 
Vicente Del Bosque, da Es-
panha, deixou claro que o 
craque do Real Madrid é a 
sua principal preocupação 

para o duelo contra Portugal. 
“É óbvio que Cristiano é sin-
gular, não há nenhum joga-
dor assim (na Eurocopa). 
Temos que superar Ronaldo 
na marcação. Não deixá-lo 
jogar”, disse. O vencedor de 
Portugal e Espanha vai en-
frentar na final o vencedor 
de Alemanha e Itália, que 
jogam amanhã.

São Paulo confirma a
saída do técnico Leão

O técnico Leão não é 
mais o comandante do São 
Paulo. O treinador, que estava 
na corda bamba desde a elimi-
nação no Paulistão, não resistiu 
à queda na Copa do Brasil, 
diante do Coritiba. 

“Quero confirmar que, a 
partir de agora, não sou mais 
o técnico do São Paulo. Tive 
um minuto de conversa com o 
presidente Juvenal, ele agrade-
ceu pelo meu trabalho e agora 

cada um segue para o seu lado 
- disse Leão, depois do treino 
de ontem.

As divergências entre 
Leão e a diretoria tricolor se 
tornaram públicas depois do 
episódio Paulo Miranda. No dia 
2 de maio, a poucas horas do 
confronto com a Ponte Preta, 
pelas oitavas de final da Copa 
do Brasil, o zagueiro foi barrado 
pela diretoria já na concen-
tração, a contragosto de Leão.

O técnico da Seleção Brasilei-
ra, Mano Menezes, só anuncia a lista 
final para as Olimpíadas no próximo 
dia 6 de julho, sexta-feira da outra 
semana. Mas pelo menos dois nomes 
parecem estar garantido entre os 
convocados: o do zagueiro David Luiz, 
do Chelsea, e o goleiro Diego Alves, do 
Valencia. 

Ambos os clubes anunciaram 
ontem, em seus sites oficiais, que os 
jogadores foram chamados como um 
dos três acima de 23 anos para os Jo-
gos Olímpicos de Londres. O atacante 
Wellington Nem, do Fluminense, é 
outro que estaria confirmado.

Após o presidente do Milan, 
Silvio Berlusconi, anunciar a 
permanência de Thiago Silva 
para a próxima temporada, o 
Paris Saint-German pode estar 
novamente negociando com 
o zagueiro. Segundo o jornal 
italiano Gazzeta Dello Sport, o 
motivo seria a negativa do clube 
de Milão em aumentar o salário 
do brasileiro.

David Luiz nos
Jogos Olímpicos

PSG insiste em
ter Thiago Silva

Messi mostra por que é o melhor do mundo e leva a Argentina a vencer o Brasil por 4 x 3

O técnico Vicente Del Bosque está preocupado com o português Cristiano Ronaldo para o jogo de hoje

Leão estava na corda bamba e acabou caindo ontem

FOTOS: Divulgação
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NACIONAL
e Mundo

PR.Emerson  @emersonpastor
Emerson Leão já era pra ter saído há muito tempo, pra treinar o time de mais 

títulos do Brasil Tem que ser competente.

Jogadores do 
Corinthians 
estão 
motivados para 
o jogo de hoje 
contra o Boca 
Juniors, em 
Buenos Aires
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O leitor é notícia!
SEBASTIÃO BARBOSA - @sebastiaosbs

RADIALISTA SEBASTIÃO BARBOSA: Agricultora familiar garante renda na produção 
de pimenta orgânicaGeral

Energisa não pode cortar “gato”  

Funcionários do Incra na PB entram 
em greve por tempo indeterminado

dEcISÃO dA juSTIçA

}A conduta da Energisa des-
respeitou o processo legal e 
o princípio da ordem do CDC

A Energisa Paraíba 
está proibida de suspender 
o fornecimento de energia 
elétrica das unidades consu-
midoras, em  decorrência de 
procedimento administrati-
vo de recuperação de consu-
mo (situação em que a con-
cessionária constata suposta 
fraude na medição de ener-
gia, popularmente chamada 
de “gato”). A proibição vale 
para os municípios de Pom-
bal, Cajazeirinhas, Lagoa, São 
Bento de Pombal e São Do-
mingos de Pombal (que com-
põem a Comarca de Pombal), 
no Alto Sertão da Paraíba.

A Energisa também 
deverá restabelecer o for-
necimento de energia elé-
trica aos moradores dessas 
cidades que tiveram o for-
necimento de luz elétrica 
cortado por conta dessa si-
tuação. As medidas foram 
determinadas, no dia 6 de 
junho, pela juíza Daniela Fal-
cão Azevedo, que atendeu 
ao pedido de antecipação de 
tutela feito pela Promotoria 
de Justiça de Pombal, atra-
vés de uma ação civil pública 
ajuizada em maio deste ano 
contra a distribuidora de 
energia elétrica.

O descumprimento da 
decisão judicial implicará 
em multa correspondente 
a R$ 500,00 por unidade de 
consumo afetada.

Ação cIvIl PúblIcA - 
A ação civil pública foi ajuiza-
da pelo Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) em resposta 
às várias reclamações de con-
sumidores recebidas na Pro-
motoria de Justiça de Pombal e 
do insucesso na solução extra-
judicial do problema.

Segundo o promotor de 
Justiça, Leonardo Fernandes 
Furtado, a conduta da Ener-
gisa desrespeitou o devido 
processo legal, o princípio da 
ordem econômica de defesa 
do consumidor e os artigos 6º 
e 42º do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC). “Pela le-
gislação, fica evidente que na 
cobrança de débitos, o consu-
midor inadimplente não será 
exposto a ridículo, nem será 
submetido a qualquer tipo 

de constrangimento ou ame-
aça. Este é um direito básico 
do consumidor: contar com a 
proteção contra métodos co-
merciais coercitivos e contra 
práticas abusivas, de acordo 
com o CDC”, argumentou.

Na sentença, a juíza Da-
niela Azevedo considerou 
“inadmissível” o corte do for-
necimento de energia pela 
concessionária de serviço 
público, em virtude de débito 
anterior, uma vez que a Ener-
gisa pode ajuizar ação de co-
brança contra os consumido-
res inadimplentes. 

“A suspensão do forneci-
mento de energia só é admi-
tida quando há o inadimple-
mento atual do consumidor, 
após aviso prévio de corte”, 
disse a juíza.

Os servidores da Superin-
tendência Regional do Incra 
na Paraíba decidiram, em as-
sembleia realizada segunda-
-feira, paralisar atividades 
por tempo indeterminado. 
A assembleia referendou a 
orientação do Encontro Na-
cional de Entidades do Incra e 

Ministério do Desenvolvimen-
to Agrário (MDA), realizado 
no dia 4 de junho último, em 
Brasília, quando foi aprovado 
o início do movimento grevista 
em 26 de junho pela reestrutu-
ração dos órgãos, por melhores 
condições de trabalho e por au-
mento de salário.

De acordo com nota divul-
gada pelo órgão, entre 1985 e 
2011, o Incra teve o seu quadro 
de pessoal reduzido de 9 mil 
para 5,7 mil servidores. Nesse 
mesmo período, sua atuação 
territorial foi acrescida em 32,7 
vezes – saltando de 61 para 
mais de dois mil municípios, 

um aumento de 124 vezes no 
número de projetos de assen-
tamentos assistidos.

Até 1985, o Incra geria 
67 projetos de assentamento. 
Hoje, este número supera os 
8,7 mil e a área total assistida 
passou de 9,8 milhões para 
80,0 milhões de hectares.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO 

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP, através da Comissão Perma-
nente de Licitação - CPL, comunica aos interessados que ficam mantidas as datas de 06/07/2012, 
16/07/2012 e 17/07/2012, respectivamente para as Concorrências 004/2012- Registro 12.00746-
7-CGE, 005/2012- Registro 12.00776-5-CGE e 006/2012- Registro 12.00779-9-CGE, publicadas 
nos dias 05/06/2012 e 15/06/2012.  

João Pessoa, 26 de junho de 2012.
ESMERALDO ALVES LACERDA

Presidente da CPL

CONVOCAÇÃO PARA 2° CHAMADA 
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 146/2012

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, pu-
blica, considerando que a primeira chamada foi FRACASSADO, para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a 
sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas altera-
ções, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João 
da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no 
dia 12/07/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de diversos tipos de flores em “ramalhete, coroa e arranjo,” 
destinado a Secretaria de Estado do Governo - SEG/Secretaria de Estado da Administração - SEAD, 
conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-00732-6
João pessoa, 26 de junho de 2012.

Ana Maria A.A. Nobrega
Diretora Executiva da Central de Compras

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 155/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 10/07/2012 às 09:00 horas para:

 Registro de preços para aquisição de teste de PKU, TSH e anemia, destinado a Secretaria de 
Estado da Saúde - SES/LACEN, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-00830-6
João pessoa, 26 de junho de 2012.

Ana Maria A.A. Nobrega
Diretora Executiva da Central de Compras

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 183/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 11/07/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de medalhas, brasão e barretas destinados ao Corpo de Bombeiros Militar da Paraiba 
- CBMPB, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-00836-6
João pessoa, 26 de junho de 2012.

Ana Maria A.A. Nobrega
Diretora Executiva da Central de Compras

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE SAÚDE DE ESTADO

HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2012
O HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 

público que as empresas abaixo relacionadas foram consideradas vencedoras: CICERO MENDES 
FEITOSA - ME, nos itens 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 61, 64, 65, 68 
70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 
201, 202, 203 e 204; PAULA FRASSINETTI OLIVEIRA CEZARIO - ME, nos itens 164, 165, 166, 
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 e 187; MARIA VILANI DA SILVA SOARES 
- ME nos itens 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 e 186; HERLAYNE CRISTINA ESTRELA 
BATISTA-ME, no item 109; EUGENI0 PACHELLI SILVA OLIVEIRA - ME, nos itens 157, 158, 159, 
160, 161, 162 e 163; FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME, nos itens 04, 05, 06, 11, 
27, 34, 38, 44, 50, 55, 57, 58, 60, 62, 63, 69, 71, 87, 88, 89, 90, 118, 119, 120, 125, 154, 155, 188, 
191, 198 e 200; e DAMIÃO CARVALHO DE SANTANA-ME, nos itens 121, 122, 123, 124, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 
148, 149, 150, 151, 152, 153 e 156. A ata na íntegra se encontra disponível no órgão supracitado.

DARLENE LOPES FERREIRA
Mat. nº 148.417-6

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
 HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 032/2012, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 de 06 de junho 
de 2012, com abertura para 20 de junho de 2012, às 11:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de São Jose de Piranhas, e considerando que foram observados todos os prazos recursais 
(ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos 
do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93. 

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica convocado a Empresa: FRAN-
CISCO FABIAN ALCÂNTARA -ME, inscrito no CNPJ/MF Nº 07.992.975/0001-92, estabelecida 
no Alto da Boa Vista, São Jose de Piranhas, Estado da Paraíba , cujo valor da proposta é de R$ 
37.400,00 (trinta e sete mil e quatrocentos reais), e ANA CECILIA TAIZA DE SOUSA, inscrita no 
CPF/MF Nº 072.057.254-10, estabelecida À Rua Inácio Lira nº 257, Centro, São Jose de Piranhas, 
Estado da Paraíba , cujo valor da proposta é de R$ 17.700,00 (Dezessete mil e setecentos reais),  
para tomarem conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 
64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

São Jose de Piranhas PB, 26 de junho de 2012.
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
EXTRATO DE CONTRATO

26./06/2012
PROCESSO Nº 031/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2012   
INSTRUMENTO: Contrato para Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, destinados 

ao uso deste município.
PARTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS e,
LUIZ GONÇALVES DA SILVA
OBJETO: Contrato para Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, destinados ao uso 

deste município, subordinados a Secretaria Municipal de Administração.
RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 169.590,00 

(cento e sessenta e nove mil, quinhentos e noventa reais), correndo a despesa à seguinte Função 
Programática 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente.. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2012.
SIGNATÁRIOS:
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO - Pela Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas.
LUIZ GONÇALVES DA SILVA           - Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
EXTRATO DE CONTRATO

26/06/2012
PROCESSO Nº 032/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012   
INSTRUMENTO: Contrato para Aquisição de Pães, Biscoitos, destinados aos Programadas do 

PNAE, PNAEC, PETI, PROJOVEM, BRASIL ALFABETIZADO e consumo de diversas Secretarias 
deste município.

PARTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS e,
FRANCISCO FABIAN ALCÂNTARA -ME.
R$ 37.400,00 (trinta e sete mil e quatrocentos reais);
ANA CECILIA TAIZA DE SOUSA
R$ 17.700,00 (Dezessete mil e setecentos reais).
OBJETO: Contrato para Aquisição de Pães, Biscoitos, destinados aos Programadas do PNAE, 

PNAEC, PETI, PROJOVEM, BRASIL ALFABETIZADO e consumo de diversas Secretarias deste 
município, subordinados a Secretaria Municipal de Administração.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 55.100,00 (cin-
quenta e cinco mil e cem reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.30 
- Material de Consumo. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2012.
SIGNATÁRIOS:
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO         - Pela Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas.
FRANCISCO FABIAN ALCÂNTARA-ME.  - Pela Contratada
ANA CECILIA TAIZA DE SOUSA              - Pela Contratada

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação Nº 1607/2012 em João Pessoa, 25 de junho de 2012 - Prazo: 
240 dias. Para a atividade de: Restauração da Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-238/228, 
ENTRADA BR-230/TAPEROÁ, com extensão de 28,00 Km, com as seguintes características: coletor 
secundário, pista de rolamento com 6,0m de largura, acostamento de 1,0 m e uma faixa de domínio 
igual a 30,0 metros. Na(o) - RODOVIA PB 0238 e RODOVIA PB 228 TRECHO: ENTRONCAMENTO 
BR 230 A TAPEROÁ Município:  - UF: PB. Processo: 2012-002084/TEC/LI-1388.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação Nº 1635/2012 em João Pessoa, 26 de junho de 2012 
- Prazo: 365 dias. Para a atividade de: PAVIMENTAÇÃO DO BINÁRIO DA AVENIDA LIBERDADE - 
BAYEUX (PB 004). Na(o) BINÁRIO DA AVENIDA LIBERDADE (PB 004)-Município:  BAYEUX - UF: 
PB. Processo: 2012-002088/TEC/LI-1389.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação Nº 1634/2012 em João Pessoa, 26 de junho de 2012 - 
Prazo: 365 dias. Para a atividade de: PAVIMENTAÇÃO RODOVIA PB 338 - TRECHO BR 230 - SÃO 
DOMINGOS DE POMBAL. Na(o) RODOVIA PB 338 - TRECHO BR 230 - SÃO DOMINGOS DE POM-
BAL. Município:  SÃO DOMINGOS DE POMBAL - UF: PB. Processo: 2012-002091/TEC/LO-2702.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação Nº 1633/2012 em João Pessoa, 26 de junho de 
2012 - Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-356/Pedra 
Branca. Na(o) RODOVIA PB 356: ENTR. PB-386/PEDRA BRANCA. Município - UF: PB. Processo: 
2012-002814/TEC/LO-2952.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação Nº 1632/2012 em João Pessoa, 26 de junho de 
2012 - Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Restauração asfáltica da Rodovia PB-400 Trecho 
São José de Piranhas/Conceição. Na(o) RODOVIA PB-400 TRECHO SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/
CONCEIÇÃO. Município - UF: PB. Processo: 2012-002827/TEC/LO-2954.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação Nº 1480/2012 em João Pessoa, 11 de junho de 2012 - Prazo: 
180 dias. Para a atividade de: Restauração da Rodovia PB-306, trecho Princesa Isabel/Maturéia 
com extensão de 99,8 Km, contemplando reforço, reciclagem ou reconstrução do pavimento, subs-
tituição e implantação de dispositivos de drenagem, recuperação de obras d’artes, recuperação ou 
substituição de estruturas e muros de contenção, sinalização horizontal e vertical, canteiro de obras 
e áreas de empréstimo (jazidas e saibreiras). Na(o) - RODOVIA PB 306 MATURÉIA/PRINCESA 
ISABEL  com extensão de 99,8 Km. Município:  - UF: PB. Processo: 2012-002826/TEC/LI-1461.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação Nº 1488/2012 em João Pessoa, 12 de junho de 
2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Pavimentação asfáltica da Rodovia PB-051, trecho 
entre a cidade de Mari e o Distrito de Cajá, município Caldas Brandão-PB, com extensão de 14 Km. 
Na(o) - RODOVIA PB 051 MARI/CALDAS BRANDÃO/CAJÁ extensão 14 km. Município:  - UF: PB. 
Processo: 2012-002819/TEC/LI-1457.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação Nº 1483/2012 em João Pessoa, 12 de junho de 2012 - Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Pavimentação asfáltica da Rodovia PB-048, trecho entre as cidades 
de Pilar e Juripiranga, com extensão de 13 Km. Na(o) - RODOVIA PB 048 PILAR/JURIPIRANGA 
extensão 13 km. Município:  - UF: PB. Processo: 2012-002823/TEC/LI-1459.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 031/2012, referente a Licitação 
(tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2012 de 06 de junho de 2012, 
com abertura para 20 de junho de 2012, às 10:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura Municipal 
de São Jose de Piranhas, e considerando que foram observados todos os prazos recursais (ou vez 
que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos do Art. 43, 
inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica convocado a Empresa: LUIZ 
GONÇALVES DA SILVA, inscrito no CNPJ/MF Nº 10.765.543/0001-53 e INSC. EST. Nº 16.034.052-es-
tabelecida à Rua Juvêncio Andrade Nº 603, CENTRO São Jose de Piranhas, Estado da Paraíba , cujo 
valor da proposta é de R$ 169.590,00 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e noventa reais), para 
tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do 
citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

São Jose de Piranhas PB, 26 de junho de 2012.
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito Constitucional

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação Nº 1597/2012 em João Pessoa, 21 de junho de 2012 - Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Pavimentação asfáltica da Rodovia PB-138, trecho entre a cidade de 
Campina Grande e o Distrito de Catolé de Boa Vista, com extensão de 18  Km. Na(o) - RODOVIA PB 
138 C.GRANDE / CATOLÉ DE BOA VISTA extensão 18 km. Município:  - UF: PB. Processo: 2012-
002836/TEC/LI-1465.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Am-
biente, emitiu a Licença de Instalação Nº 1596/2012 em João Pessoa, 21 de junho de 2012 - Prazo: 365 
dias. Para a atividade de: Pavimentação asfáltica da Rodovia PB-177, trecho Picui/Frei Martinho, com 
extensão de 18,7 Km, contemplando terraplenagem, pavimentação, obras de contenção, drenagem, 
obras d’artes, canteiro de obras e áreas de empréstimo (jazidas e saibreiras) Na(o) - RODOVIA PB 177 
PICUI A FREI MARTINHO. Município:  - UF: PB. Processo: 2012-002824/TEC/LI-1460.



TOSCANO DE BRITO
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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.: ANA CLAUDIA BEZERRA FRAZAO
CPF/CNPJ: 569766664-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$300,00
Cedente: GRAN SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS S
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030816
Responsavel.: CARLOS TRIGUEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 420215614-53
Titulo: C FINANCIAMENTOR$12.575,22
Cedente: AYMORE CREDITO FIN E INVESTIMENTO S
Apresentante: AYMORE CREDITO FIN E INVESTI-
MENTO S
Protocolo: 2012 - 031621
Responsavel.: CONSTAN CONSTRUTORA E IMOBIL 
LTDA
CPF/CNPJ: 011122372/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.078,63
Cedente: MEXICHEM BRASIL IND DE TRANSF PLAST
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031771
Responsavel.: DISKLUZ ENGENHARIA E CONS-
TRUCOES LT
CPF/CNPJ: 013234054/0001-63
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.950,00
Cedente: VIATRADE ASSESSORIA COMERCIO 
IMPORT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030907
Responsavel.: ELETROMEDICAL COM E SERV EM 
EQUIP E
CPF/CNPJ: 008657010/0001-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.392,46
Cedente: EQUIPAR COMERCIO DE EQUIPAMEN-
TOS LA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MULTI-
PLO JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032000
Responsavel.: ESDRAS PEREIRA WANDERLEY
CPF/CNPJ: 047525874-67
Titulo: DUP VEN MER INDR$351,18
Cedente: BCO INDL E COML S/ABICBANCO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031775
Responsavel.: JHM COMERCIO DE CONFECCOES LTD
CPF/CNPJ: 010564820/0001-60
Titulo: DUP VEN MER INDR$659,00
Cedente: BANCO ABC BRASIL SA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031725
Responsavel.: JOSE SEVERINO DE SOUZA MELO
CPF/CNPJ: 014734920/0001-48
Titulo: DUP VEN MER INDR$245,80
Cedente: BCO INDL E COML S/ABICBANCO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031779
Responsavel.: LEANA KARLA SOUZA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 063663544-99
Titulo: DUP VEN MER INDR$472,00

Cedente: ARVALU FISIOPILATES INDUSTRIA E COM
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030832
Responsavel.: LUIZ MONTEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 132648184-34
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.010,80
Cedente: CP COMERCIO DE PECAS LTDA ME
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032523
Responsavel.: MARIA DAS DORES FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 437086924-20
Titulo: NT PROMISSORIAR$4.135,00
Cedente: RICARDO JOSE DA COSTA DE MACEDO
Apresentante: RICARDO JOSE DA COSTA DE MACEDO
Protocolo: 2012 - 031038
Responsavel.: MARIA TEREZA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 002063497-85
Titulo: DUP VEN MER INDR$213,98
Cedente: LUIZ GONZAGA PEREIRA DE ALMEIDA JUN
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030365
Responsavel.: MINASPAR RN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 014702555/0001-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$850,00
Cedente: A D N VENTILACAO COMERCIO LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032547
Responsavel.: PATRICIA BATISTA DA SILVA
CPF/CNPJ: 091536504-92
Titulo: C FINANCIAMENTOR$11.607,47
Cedente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 
Protocolo: 2012 - 031618
Responsavel.: ROSIVAN SOUZA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 066995774-76
Titulo: C FINANCIAMENTOR$5.856,29
Cedente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Protocolo: 2012 - 031622
Responsavel.: TARCIZO TELINO DE LACERDA
CPF/CNPJ: 009572084-72
Titulo: DUP VEN MER INDR$745,20
Cedente: ROBERT JAN GROOT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 029439
Responsavel.: THEMISTOCLES GUIMARAES DE OLIV
CPF/CNPJ: 007364994/0001-74
Titulo: DUP VEN MER INDR$215,70
Cedente: BCO INDL E COML S/ABICBANCO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031778

Em razao de que os supracitados devedores 
naoforam 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 juridicasacima citadas a virem pagar, ou 
darem por escritoasrazoesquetem,neste1o. Oficio 
de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, nesta 
Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, apartirdesta 
data,sobpenadeseremosreferidos titulos PROTESTA-
DOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,27/06/2012
Bel. GERMANO CARVALHO 

TOSCANO DE BRITO
- Titular -

PRB
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Comissão Executiva Municipal do Partido Republicano Brasileiro - PRB de 
João Pessoa-PB, com fundamento nos artigos 14 e 23 do seu Estatuto Partidário, CONVOCAR 
SEUS CONVENCIONAIS (Membros da Comissão Executiva, Parlamentares com domicílio eleitoral 
neste Município - Deputados Estaduais, Federais, Senadores e Vereadores), para participarem da 
Convenção Municipal do Partido, a realizar-se no dia 29 de junho de 2012, na Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba, na Praça João Pessoa S/N - João Pessoa - PB, das 15:00 às 19:00 horas, nesta 
cidade, para a deliberação seguinte:

ORDEM DO DIA
a) Escolher e homologar Candidatos a Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores, nas Eleições de 

07 de outubro de 2012;
b) Deliberar sobre o número de Candidatos à eleição proporcional e outras matérias de inte-

resse do Partido;
c) Aprovar coligações com outras agremiações partidárias, tanto para as eleições majoritária 

e proporcional;
d) Tratar de outros assuntos de interesse do Partido. 

João Pessoa, 26 de Junho de 2012
Presidente da Comissão Executiva Municipal

Partido da Mobilização Nacional - PMN 33

Retificação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA CONVENÇÃO ELEITORAL MUNICIPAL DA CIDADE DE 
CAMPINA GRANDE - ESTADO DA PARAÍBA,

O Diretório Municipal do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL-PMN DE CAMPINA 
GRANDE/PB, através de seu presidente e em conformidade com a legislação em vigor e o 
estatuto do PMN, CONVOCA todos os membros do Diretório Municipal, bem como os membros 
do Diretório Estadual, filiados e pré-candidatos previamente inscritos, para participarem da CON-
VENÇÃO MUNICIPAL, a ser realizada no próximo dia 30 de junho de 2012, com inicio às 09:00 
horas e com encerramento às 13 horas, no PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA 
GRANDE, localizado na Rua SANTA CLARA S/N - CAMPINA GRANDE - PB, para deliberar e 
votar a seguinte pauta:

ORDEM DO DIA
Decisão sobre candidatura própria ou coligação com outros partidos para as eleições de 

outubro de 2.012, na Chapa Majoritária;
Escolha de candidatos a vereadores;
Decisão sobre coligação com outros partidos na proporcional;
Escolha de números dos candidatos;
Preenchimento de números de lugares no percentual de 30% e o Maximo de 70%
Destinados a candidaturas de ambos os sexos, conforme Lei Nº 9.504-97;
Definição do volume Máximo de gastos na campanha eleitoral;
Outros assuntos relativos ao pleito eleitoral 2012;
Outros assuntos de interesse do Partido.
Faz-se necessário que os pré-candidatos e demais filiados estejam quites com as suas obriga-

ções partidárias, inclusive junto à tesouraria do PMN, para estar apto a participar da convenção, 
com o poder de votar e ser votado.

CAMPINA GRANDE/PB, 25 DE JUNHO/2012.
Antonio Barbosa da Silva

Pres. Municipal
Lídia de Moura S. Cronemberger

Pres. Estadual

ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL NA PARAÍBA

EDITAL
O Presidente do Conselho Regional do Estado da Paraíba, da Ordem dos Músicos do Brasil, faz 

saber aos que o presente Edital virem ou dele tiverem notícia, que de acordo com a Lei n° 3.857, 
de 22 de dezembro de 1960 e Resolução nº 1.291/90-CF (Código Eleitoral), fica CONVOCADA As-
sembléia Geral Ordinária (Assembléia Eleitoral), dos músicos profissionais inscritos neste Conselho, 
quites com suas obrigações legais, para eleição de renovação de 1/3 (um terço) de Conselheiros 
Efetivos e Suplentes e Delegado-Eleitor Efetivo e Suplente, deste Conselho Regional da Ordem 
dos Músicos do Brasil, cujas eleições processar-se-ão no dia 27 de julho de 2012, na sede deste 
Conselho, sito à Av. Dom Pedro II, 832-Centro - João Pessoa/PB, com início às 08:30 horas, em 
primeira convocação, com maioria absoluta dos referidos inscritos e em segunda convocação, com 
qualquer número de votantes uma (01) hora após, com o encerramento, em ambas as hipóteses, 
às 17:30 horas, ficando estabelecido, conforme legislação vigente, o prazo de quinze (15) dias, a 
contar do dia 28/06/2012, quinta-feira, para o registro de chapa de candidatos ao aludido pleito. A 
secretaria deste Conselho Regional estará à disposição para quaisquer informações. João Pessoa, 
26 de junho de 2012  - Benedito Honório da Silva - Presidente do CROMB/PB.

JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA
FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA

1º VARA
EDITAL DE CITAÇÃO

EDT.0001.000021-4/2012
PRAZO: 20 DIAS
PROCESSO Nº 0000396-53.2011.4.05.8200 – CLASSE 133
AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
REU: PAULO RASSI CUNHA
CITAÇÃO DE (CPC, ARTIGO 802):
PAULO RASSI CUNHA – CPF nº. 044.213.871-77
FINALIDADE:
Contestar, se quiser, no prazo legal, cientificado(s) desde logo o(a)(s) interessado(a)(s) de que 

não o fazendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulado pelo(a)(s) Autor(a)(es), 
conforme dispões o artigo 803 do CPC.

SEDE DO JUÍZO:
Seção Judiciária da Paraíba, 1ª Vara, situada na Rua João Teixeira de Carvalho n.º 480, Brisamar, 

CEP 58.031-900, João Pessoa/PB.
Expedido nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, em 02/05/2012. Eu, 

Luiz Oliveira Gadelha, Supervisor Assistente do Setor de Ações Sumaríssimas e Feitos não Con-
tenciosos, o digitei. Eu, RÔMULO AUGUSTO DE AGUIAR LOUREIRO, Diretor da Secretaria da 
1ª Vara, o conferi e subscrevo.

TÉRCIUS GONDIM MAIA
Juiz Federal Substituto na Titularidade da 1ª Vara

AVISO

CONCORRÊNCIA PAC Nº 002/2012 (Certificado de Registro CGE Nº 2494/2012) - FONTE: 58
OBJETO: contratação de empresa de engenharia especializada para as obras de implantação 

de esgotamento sanitário das cidades de Belém do Brejo do Cruz, Cabaceiras, Caraúbas, Co-
remas, Coxixola, Livramento, São Bento, São Jose de Piranhas, São José dos Cordeiros, Serra 
Branca e Taperoá (Lotes 01 e 02), e de abastecimento de água na cidade de Queimadas (Lote 03), 
conforme especificações e demais elementos técnicos constantes nos Projetos Básicos e demais 
Anexos do Edital.

DATA: 30 de julho de 2012
HORA: 14 horas e 30 minutos
LOCAL: SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS DO PAC - SALA DA COMISSÃO ESPECIAL 

DE LICITAÇÃO.
ENDEREÇO: Av. D. Pedro I, 178 - Centro - João Pessoa/PB - CEP 58013-020.
FONES: (83) 3214-34782/3413/3415. FAX: (83) 3214-3474. E-MAIL: celpac_2012@hotmail.com. 
PROCESSO Nº 0688/12
LOTE 01: obras de implantação de esgotamento sanitário das cidades de Belém do Brejo do Cruz, 

Coremas, São Bento e São Jose de Piranhas, no valor de R$ 38.792.704,88 (trinta e oito milhões 
setecentos e noventa e dois mil setecentos e quatro reais oitenta e oito centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses.
LOTE 02: obras de implantação de esgotamento sanitário das cidades de Cabaceiras, Caraúbas, 

Coxixola, Livramento, São José dos Cordeiros, Serra Branca e Taperoá, no valor de R$ 37.040.976,36 
(trinta e sete milhões quarenta mil novecentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses.
LOTE 03: obra de abastecimento de água na cidade de Queimadas, no valor de R$ 5.369.842,92 

(cinco milhões trezentos e sessenta e nove mil oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e dois 
centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses.
João Pessoa, 22 de junho de 2012.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
AVISO DE LEILÃO Nº  002/2012
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes - PB, 

torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 13 de julho do corrente 
ano, as 09:00 horas na sala da Comissão de Licitação - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
DOS GARROTES - PB - na Rua Dr. Arnaldo Leite, 15 - Centro Santana dos Garrotes, LEILÃO Nº 
002/2012 em 01 (um) Lote para alienação do veículo abaixo:
LOTE MODELO     MARCA COMBUST.  ANO        
PREÇO MÍNIMO
01  FIORINO/AMBULÂNCIA    FIAT GASOLINA  1994/1994         2.000,00

Os interessados deverão realizar cadastro na Comissão Permanente de Licitação, no endereço 
acima citado, até as 08:30 hs do dia 13 de julho de 2012.

O Edital encontra-se à disposição na Prefeitura Municipal. Outras informações poderão ser 
obtidas pelo telefone (083) 3485-1226.

Santana dos Garrotes - PB,  26 de  Junho de 2012
GUALBA GEANE LOPES BIDO

PRESIDENTE   CPL

     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.: VENDAX REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ: 011707633/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$262,90
Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031279
Responsavel.: ASSOCIACAO MISSIONARIA MANA 
- AMMR
CPF/CNPJ: 004790064/0001-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$195,00
Cedente: IZAQUE ASSIS DOS SANTOS ARTIGOS REL
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031412
Responsavel.: DIANA DA SILVA
CPF/CNPJ: 713672414-72
Titulo: DUP PRES SER IN  R$100,00
Cedente: OZENILDO DE LUCENA RODRIGUES
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15. 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031224
Responsavel.: GILMARA DA SILVA CARVALHO
CPF/CNPJ: 012680406/0001-41
Titulo: DUP VEN MER IND  R$266,53
Cedente: PB ATACADO E COM. DE MATERIAL DE CO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031106
Responsavel.: J E J COM RCIO E METAL RGICA LTDA.
CPF/CNPJ: 010920020/0001-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$190,82
Cedente: GRANFER - IMPORTADORA E DISTRIBUIDO
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031575
Responsavel.: J E J COM RCIO E METAL RGICA LTDA.
CPF/CNPJ: 010920020/0001-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 44,00
Cedente: GRANFER - IMPORTADORA E DISTRIBUIDO
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031574
Responsavel.: JL COMERCIO DE MATERIAIS ELE-
TRICOS
CPF/CNPJ: 010548447/0001-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$312,13
Cedente: M P COMERCIO IMPORTACAO E EX-
PORTACA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 029416
Responsavel.: JL COM DE MAT ELETRICOS E CONS
CPF/CNPJ: 010548447/0001-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.276,75
Cedente: BCO INDL E COML S/A  BICBANCO
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030958
Responsavel.: KALYNE JESSICA ARAUJO DE VERAS

CPF/CNPJ: 084396754-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$665,44
Cedente: PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO 
LTD
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031666
Responsavel.: KALYNE JESSICA ARAUJO DE VERAS
CPF/CNPJ: 084396754-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$464,38
Cedente: PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO 
LTD
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031653
Responsavel.: LUCIANA MARQUES PEREIRA ALVES
CPF/CNPJ: 002180997/0001-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$273,67
Cedente: TUBRAS INDUSTRIA DE TUBOS DO BRASIL
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031109
Responsavel.: PANIFICADORA J & M LTDA
CPF/CNPJ: 011033599/0001-86
Titulo: DUP VEN MER IND  R$435,80
Cedente: VILOPACK IND E COM EMBALAGENS
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030109
Responsavel.: PANIFICADORA J & M LTDA
CPF/CNPJ: 011033599/0001-86
Titulo: DUP VEN MER IND  R$435,80
Cedente: VILOPACK IND E COM EMBALAGENS
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031708
Responsavel.: PANIFICADORA FLOR DE SANTA 
RITA LTD
CPF/CNPJ: 009383621/0001-76
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.669,00
Cedente: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031675
Responsavel.: PLATAFORMA CONSTRUCOES E 
INCORPORAC
CPF/CNPJ: 011294145/0001-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.545,14
Cedente: ELIZABETH REVESTIMENTOS LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031802
Responsavel.: R & E MATERIAL DE CONSTRUCAO 
LTDA
CPF/CNPJ: 014515336/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$231,41
Cedente: COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030807

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,  26/06/2012
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

CONCORÊNCIA Nº 00001/2012
COMUNICADO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

A CPL Comunica o recurso interposto pela empresa CONSERV - Construções e Serviços Ltda 
CNPJ: 05.219.643/0001-44. referente a fase de proposta da Concorrência n° 01/2012,. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Orcine Fernandes, 
Ed. Mel Shopping, Piso Superior, SALA 213 - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 8827-8291.
Sapé - PB, 25 de junho de 2012

FR ANCISCO DANTAS COELHO JUNIOR  - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2012
O Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes, através de sua Comissão Permanente de Lici-

tação, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2012, do tipo menor preço por item,  para aquisição de eletrodomés-
ticos, material de fisioterapia, material de laboratório e material permanente, cuja abertura será no 
dia 13.07.2012 às 10:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Dr. Arnaldo Leite, 
15, Centro - Santana dos Garrotes - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 
3485-1226.

Santana dos Garrotes - PB,  26  de  Junho de 2012.
Gualba Geane Lopes Bidô

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2012
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2012, que objetiva: AQUISIÇÃO DE OCU-
LOS DE GRAU E SERVIÇOS DE CONSULTA ODONTOLÓGICA; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Baraúna - PB, 04 de Maio de 2012
ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00011/2012.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU E SERVIÇOS DE CONSULTA ODONTOLÓGICA.
ABERTURA: 27/04/2012 as 08:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 04/05/2012.
   

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2012
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2012, que objetiva: AQUISIÇÃO DE UM 
TRATOR AGRICOLA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Baraúna - PB, 18 de Junho de 2012
ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO - Prefeito

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00016/2012.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA.
ABERTURA: 11/06/2012 as 10:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 18/06/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 062/2012

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES, OVOS E FRIOS 

PARA AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. Início da 
Sessão: 09:00 (hora local) do dia 09/07/2012. Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de 
Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, 
das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacaocuite@yahoo.com.br. 

Cuité/PB, 22 de junho de 2012. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Julho de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Curso de Capacitação Continuada a 
Coordenadores e Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado - Araruna/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3373-1010. Email: prefeitura.araruna@yahoo.com.br; www.famup.com.br.

Araruna - PB, 26 de Junho de 2012
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO
Pregão Presencial Nº 031/2012. Extrato da ata da sessão para julgamento de Proposta e Ha-

bilitação. Objeto: Prestar o fornecimento de peças automotivas (parte elétrica) para os veículos da 
frota do município. Realização: 31/05/12, às 08:00. Proposta Vencedora: R$ 52.430,40 Lote 1 a 10. 
Licitante Habilitada: Fabiana Guimarães França - ME, CNPJ 41.138.033/0001-80. 

Assunção-PB, 31 de maio de 2012.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito de Assunção, no uso de suas atribuições legais e com base no relatório apresen-

tado pelo Pregoeiro, resolve Homologar os resultados da apuração da proposta apresentada na 
Licitação, o qual aponta os vencedores na modalidade:  Pregão Presencial Nº 031/2012. Objeto: 
Prestar o fornecimento de peças automotivas (parte elétrica) para os veículos da frota do município. 
Vencedor: Fabiana Guimarães França - ME, CNPJ 41.138.033/0001-80, R$ 52.430,40 - Lote 1 a 10. 

Publique-se e cumpra-se.
Assunção - PB, 22 de junho de 2012.

Luiz Waldvogel de Oliveira Santos
Prefeito

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE E EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 001/2012 

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE E EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA, 
comunica a realização do PREGÃO PRESENCIAL 001/2012, no dia 10 de julho de 2012 , ás 
09h00min, objeto: Aquisição de Tecidos, Pães, Carnes, Frangos, Frutas e Verduras, destinados ao 
consumo da APASEU.  Os interessados poderão retirar o edital na sede da APASEU. 

Uiraúna PB, 26 de junho de 2012 .
CALINA NOGUEIRA LEITE PIRES 

Pregoeiro(a) Oficial. 

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE E EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 002/2012 

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE E EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA, 
comunica a realização do PREGÃO PRESENCIAL 002/2012, no dia 10 de julho de 2012 , ás 
10h00min, objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos de Higiene e Limpeza, destinados 
ao consumo da APASEU.  Os interessados poderão retirar o edital na sede da APASEU. 

Uiraúna PB, 26 de junho de 2012 .
CALINA NOGUEIRA LEITE PIRES 

Pregoeiro(a) Oficial. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO

Pregão Presencial Nº 027/2012. Extrato da ata da sessão para julgamento de Proposta e 
Habilitação. Objeto: Aquisição de medicamentos. Realizada em 25/06/12, 09:00. Proposta Ven-
cedora: R$ 410.780,30 - Lote 1, 3, 4 e 5. Licitante Habilitada: NELFARMA Com. de Prod. Quim. 
Ltda, CNPJ 70.097.530/0001-85. 

Assunção-PB, 25  de junho de 2012.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

AVISO DE JULGAMENTO
Pregão Presencial Nº 028/2012. Extrato da ata da sessão para julgamento de Proposta e Ha-

bilitação. Objeto: Aquisição material médico hospitalar. Realizada em 26/06/12, 07:30. Proposta 
Vencedora: R$ 95.380,50. Licitante Habilitada: NELFARMA Com. de Prod. Quim. Ltda, CNPJ 
70.097.530/0001-85. 

Assunção-PB, 26 de junho de 2012.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
RESULTADO DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N.º 002/2012

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de BARRA DE SÃO MIGUEL; 
no uso de suas atribuições legais; torna público; a População de BARRA DE SÃO MIGUEL; e a quem 
interessar possa que; após análise dos documentos de habilitação, informa que a empresa: SANTA 
FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, foi HABILITADA por cumprimento dos itens do edital, 
já a empresa CEDRO ENGENHARIA LTDA foi INABILITADA por descumprir algum(s) item(s) do 
edital em especial os itens 5 e 6. Caso não haja interposição de recurso a abertura das propostas 
ocorrerá no dia 06/07/2012 as 11:00 hs na COPELI. Maiores informações e o DETALHAMENTO dos 
motivos que ensejaram a inabilitação do participante, encontra-se na sala da COPELI localizado na 
rua Thomaz de Aquino, 06 – Centro – Barra de São Miguel-PB, Fone: (83) 3358-1005 e 3358-1186. 

BARRA DE SÃO MIGUEL, 21 de Junho de 2012.
Antônio Aelson Canejo da Silva

Presidente CPL

RESULTADO DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N.º 003/2012
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de BARRA DE SÃO MIGUEL; 

no uso de suas atribuições legais; torna público; a População de BARRA DE SÃO MIGUEL; e a quem 
interessar possa que; após análise dos documentos de habilitação, informa que a empresa: SANTA 
FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, foi HABILITADA por cumprimento dos itens do edital, 
a bertura  da proposta ocorrerá no dia 06/07/2012 as 12:00 hs na COPELI. Maiores informações 
na sala da COPELI localizado na rua Thomaz de Aquino, 06 – Centro – Barra de São Miguel-PB, 
Fone: (83) 3358-1005 e 3358-1186. 

BARRA DE SÃO MIGUEL, 21 de Junho de 2012.
Antônio Aelson Canejo da Silva

Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
LEILÃO Nº 01/2012
Objeto: Alienação de veículos, materiais e equipamentos, considerados inservíveis e de recu-

peração antieconômica para o uso da Prefeitura de Municipal Natuba, com fulcro na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Abertura e lances no dia 11/07/2012, às 10:30 (horas), no 
prédio sede da Prefeitura Municipal.

Natuba, 26 de junho de 2012.
Esmeraldina Montenegro Borba

Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte, Patos/PB.
Pregão Presencial 56-2012
O PREFEITO MUNICÍPIO DE PATOS (PB), no uso de suas atribuições legais, resolve:
Tornar sem efeito a publicação referente ao extrato de homologação do pregão presencial n° 

056/2012 no diário oficial do estado da Paraíba nº 14.965 do dia 19 de Junho de 2012 de folha 
nº 14 e ata de registro de preço do pregão presencial 056/2012 ata nº 18-2012 folhas 19 e 20 do 
mesmo jornal citado, tendo em vista a ocorrência de erro funcional.

 Nabor Wanderley da Nóbrega Filho
Prefeito Constitucional

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA

ESTADO DE PARAIBA
EXTRATO DE ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº. 008/2012
Objeto:  Contratação de empresa especializada para execução de Obra de CONSTRUÇÃO DE 

QUADRA POLIESPORTIVA localizada no bairro três postes, no município de Teixeira, Conforme 
edital, e lei 8.666/93.

FORNECEDOR: VIGA ENGENHARIA LTDA., CNPJ Nº 14.575.353/0001-24. VALOR GLOBAL 
de R$: 270.556,84 (Duzentos e setenta mil quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro 
centavos).

ADJUDICO E HOMOLOGO o processo acima nos termos da lei.
Teixeira - Paraíba 26 de Junho de 2012

IDOMAR AUGUSTO DE SOUSA
PRESIDENTE DA CPL/PMT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
ESTADO DE PARAIBA

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO  Nº 01.103 /2012
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
CONTRATADO: VIGA ENGENHARIA LTDA., CNPJ Nº 14.575.353/0001-24
OBJETO:Execução d e Obra de CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA localizada no 

bairro três postes, no município de Teixeira, Conforme edital, e lei 8.666/93.
VALOR GLOBAL: R$: R$: 270.556,84 (Duzentos e setenta mil quinhentos e cinquenta e seis 

reais e oitenta e quatro centavos)
DOTAÇÃO: Exercício financeiro de 2012 – CR 0336063-64 - Unidades Orçamentárias 02.140 

Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, Classificação funcional 27 812 1028 1031 Construção 
de Quadras Poliesportivas, elemento de despesa n° 44.90.51.001 – obras e instalações. Fonte de 
Recursos/Próprios/FPM/ICMS/ CEF/ MINISTERIOS DOS ESPORTES/ GOVERNO FEDERAL, DATA 
DA ASSINATURA: 26 de Junho de 2012. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 26 DE JUNHO DE  2013

 

 Publicidade
26 A UNIÃO 



COMUNICADO
GILSON GOMES DA SILVA - CNPJ Nº 
12.936.142/0001-44, comunica o Extravio de 
dois Talões de Notas Fiscais de números 151 
a 200 e 251 a 300, em nome do proprietário, 
notas estas todas preenchidas, e que não saber 
precisar a data do extravio. Conforme Boletim de 
Ocorrência de 26 de junho de 2012.

A Bentonit União Nordeste Ind. e Com. Ltda, 
CNPJ nº 08.811.119/0001-56, torna público que 
requereu a SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Renovação 
da Licença de Operação, com mudança de 
Razão Social de Sud-Chemie do Brasil Ltda, 
CNPJ nº 56.110.760/0001-06 para Bentonit 
União Nordeste Ind. e Com. Ltda, CNPJ nº 
08.811.119/0001-56, para lavra de bentonita na 
Fazenda Canudos, Zona Rural, Boa Vista - PB. 
 
MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL 
- CNPJ/CPF Nº 05.586.659/0001-95, torna 
público que a SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 1334/2012 em João 
Pessoa, 30 de maio de 2012 - Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Galpão Comercial, na Via 
Local 02 Lot. Costa Verde - Quadra B, Lote 9/A, 
Nº 164 - Renascer Município: CABEDELO - UF: 
PB. Processo: 2012-001805/TEC/LO-2621.

EDSON ROGERIO DE ARUDA- CPF Nº 
016.312.159-14, torna público que requereu a 
SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licen-
ça Prévia, para Construção de uma Edificação 
multifamiliar pavimento térreo, 1º pavimento e 
cobertura com área de construção de 478,00 
m², situado na Rua Funcionários - José Elias 
de Franca, S/N - Cidade do Colibris - João 
Pessoa - PB.

VICENTE FURTADO DE ALENCAR LEITE - 
CNPJ/CPF Nº 008.456.034-77, torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 1344/2012 em João Pessoa, 
30 de maio de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Conclusão e construção de edifício 
de 02 pavimentos (térreo e 01 andar) contendo 
04 APT. Habitacionais multifamiliar, com uma 
área de 265,45 m², na Rua Sem Nome 5284 S/N 
QD - 14 LOTE - 76 Gramame - Parque do Sul II 
Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 
2012-000535/TEC/LO-0518.

PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES 
DE AGUIAR - CNPJ Nº 09.096.207/0001-86, 
torna público que requereu a SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, 
Renovação da Licença de Operação em João 
Pessoa, 19 de junho de 2012 - Para a atividade 
de saúde sendo hospital infantil - na Av. Almirante 
Barroso - Nº 342 - Centro - João Pessoa - PB - 
UF: PB. Processo: 2012-003297/TEC/LO-3108.

SHIRLEY DE OLIVEIRA BARBOSA - CNPJ/
CPF Nº 13.808.663/0001-89, torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 1218/2012 em João Pessoa, 17 de maio de 
2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Restaurante, na Av. Gov. Flavio Ribeiro Coutinho 
nº 570 - Manaíra Município: JOÃO PESSOA - 
UF: PB. Processo: 2011-003406/TEC/LO-1115.

MONTANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS LTDA - CNPJ Nº 08.057.690/0001-27, 
torna público que requereu à SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio 
Ambiente, a Autorização de Licença Prévia, 
para o Residencial Multifamiliar, situado na Rua 
Cícera Francisca de Sousa, Lote 127 - Quadra 
196 - Gramame- PB.

RIELMA KALINNE ARAÚJO VIEIRA DE SOU-
ZA - CPF Nº 025.970.504-75, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Autori-
zação de Licença Prévia, para o Residencial 
Multifamiliar, situado na Rua Projetada Lote 
325 Quadra 083 do Loteamento Parque do Sol 
II - João Pessoa - PB.

PRIME - CONSTRUTORA INCORPORADORA 
E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ Nº 
14.718.707/0001-42, torna público que requereu 
a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Autorização de Licença 
Prévia, para o Residencial Multifamiliar, situado 
na Rua Francisco Medeiros e Silva, Lote 260, 
Quadra 087 - Gramame - João Pessoa - PB.

VETORIAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF 
Nº 04.942.479/0001-36, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 
1548/2012 em João Pessoa, 20 de junho de 
2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Habitação multifamiliar com seus respectivos 
sistemas de tratamento de esgoto, na Rua João 
Eufrásio Ribeiro, LT 425, DD 115 - Gramame 
Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 
2012-002111/TEC/LP-0721.

THOMAS HUBERTUS GERARDUS MARIE 
SIKKINK - CNPJ/CPF Nº 10.805.978/0001-84, 
torna público que a SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação nº 1542/2012 em João 
Pessoa, 20 de junho de 2012 - Prazo: 180 dias. 
Para a atividade de: Edificação residencial 
multifamiliar com 10 unidades habitacionais e 
sistema de esgotamento sanitário composto de 
tanque séptico e sumidouro prismático, na Rua 
Cloves de Holanda Calado, N/S, QD 19, LT 15 
- Bela Vista II Município: CABEDELO - UF: PB. 
Processo: 2012-001489/TEC/LI-1342.

INES DE ALMEIDA - CPF Nº 468.046.764-91, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Autorização da Licença Prévia, para Loteamento 
Construção Residencial, AC-26.836,02 m², situa-
do a Rua Irene Vieira Guimarães S/N - Lot. Santo 
Antonio - Centro Esperança - PB. Processo nº 
2012-003143/TEC/LP-0857.

COMUNICADO
GILSON GOMES DA SILVA - CNPJ Nº 
12.936.142/0001-44, comunica o Extravio de 
dois Talões de Notas Fiscais de números 151 
a 200 e 251 a 300, em nome do proprietário, 
notas estas todas preenchidas, e que não saber 
precisar a data do extravio. Conforme Boletim de 
Ocorrência de 26 de junho de 2012.

LOGAN REMOVEDORA DE RESIDUOS  DE 
ÓLEO LTDA - ME, CNPJ Nº 11.322.624/0002-
22, torna  público que foi dado entrada junto a 
SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMI-
NISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE, na Licença 
de Operação - escritorio de representação 
AC-64m² Cabedelo - PB, conforme processo nº 
2012-0031821/TEC/LO-3078, em 14/06/2012. 

PEDRO ABRANTES NETO & CIA LTDA,CNPJ 
Nº 13.307.441/0001-82, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Autoriza-
ção de Renovação da Licença de Operação 
n° 2247/2011, para o Comércio Varejista de 
Combustíveis e Lubrificantes, situados a Rua 
Pedro Moreno Gondim, 1040, Cajazeiras, Pa-
raíba - Processo: 2012-003347/TEC/LO-3122.

GERALDO ANTÔNIO CAVALCANTI DE MO-
RAIS SOBRINHO, CNPJ/CPF 166.221.114-
72, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, Renovação da Licença de Operação 
nº2775/2010, através do Proc. nº2012-003367/
TEC/LO-3128, para a atividade de: Cultivo 
de cana-de-açúcar nas modalidades irrigada, 
fertirrigada e sequeiro - Situado no Complexo 
Fazendário Miriri, Zona Rural dos municípios 
de Santa Rita-Cruz do Espírito Santo - Lucena- 
Mamanguape/PB.

JOSÉ IVANILDO CAVALCANTI DE MORAIS FI-
LHO, CNPJ/CPF 333.576.414-53, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, Renovação 
da Licença de Operação nº2868/2010, através 
do Proc. nº2012-003366/TEC/LO-3127, para 
a atividade de: Cultivo de cana-de-açúcar nas 
modalidades irrigada, fertirrigada e sequeiro- 
Situado no Complexo Fazendário Miriri, Zona 
Rural dos municípios de Rio Tinto- Sapé- Cruz 
do Espírito Santo/PB.

GILVAN CELSO CAVALCANTI DE MORAIS 
SOBRINHO, CNPJ/CPF 097.678.514-53, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, Re-
novação da Licença de Operação nº2771/2010, 
através do Proc. nº2012-003365/TEC/LO-3126, 
para a atividade de: Cultivo de cana-de-açúcar 
nas modalidades irrigada, fertirrigada e sequeiro 
- Situado no Complexo Fazendário Miriri, Zona 
Rural dos municípios de Capim-Rio Tinto-Santa 
Rita/PB.

Antonio Francisco de Brito & Cia Ltda, situada a 
Rua Aderbal Piragibe, 11 Centro - Cabedelo-PB, 
inscrita no CNPJ nº 02.066.349/0001-51.
Torna publico que requereu a SUDEMA - Supe-
rintendencia de Administração do Meio Ambien-
te, a autorização da renovação da licença de 
operação, nº 632/2010/2008-004205 - conforme 
processo de nº 2012-003389/tec/Lo-3131 em 
25/06/2012. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00037/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de mão-de-obra de pessoa física/calceteiro, por 

metro quadrado, para pavimentação de ruas do município, a cargo da Secretaria de Obras. Data e 
Local: 11 de Julho de 2012 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 
169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 26 de Junho de 2012
FILIZARDO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São José de Princesa, através de sua pregoeira e equipe de apoio, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará Pregão Presencial nº 005/2012. Data 
06/07/2010 às 9:00 horas. Objeto: Aquisição parcelada de pneus baterias para auto, óleos lubrificantes, 
filtros de combustíveis e lubrificantes e prestação de serviços mecânicos para atender necessidades dos 
veículos da frota oficial do município. Pregão Presencial nº 006/2012. Data 06/07/2012 às 11:00 horas. 
Objeto: Contração de empresa especializa para a realização de diversos serviços de procedimentos 
médicos destinados a pessoas carentes do município. Editais poderá ser retirado na sala da CPL nos 
dias úteis das 08:00h às 12:00h a Rua Capitão Manoel Lopes, s/n. Informações pelo fone (83) 3491-1003. 

São José Princesa, 21 de Junho de 2012. 
Soneide José de Sousa

Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
AVISO DE RESULTADO JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS

A Presidenta da CPL torna público o resultado do julgamento de proposta de preços Processo 
Licitatório nº 010/2012 Tomada de Preços nº 002/2012. Objeto: Contratação de empresa de engenharia 
civil para a execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Laje de Onça na Zona 
Rural do Município de São José de Princesa-PB. Foi classificada e vencedora do certame a empresa 
LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA-ME-CNPJ 15.407.975/0001-06, 
com proposta no valor global de R$ 87.006,06 (oitenta e sete mil seis reais e seis centavos). Foi desclas-
sificada proposta da empresa GARIBALDE CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA-ME-CNPJ 
15.091.778/0001-20. Nos termos art. 109, inc. I alinha “b” da LF Nº 8.666/3, fica aberto prazo de 5 dias 
úteis para interposição de recursos. 

São José Princesa, 25 de junho de 2012. 
Soneide José de Sousa 

Presidenta da CPL.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2012
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2012, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE BANDAS, ARTISTAS MUSICAIS E INFRAESTRUTURA PARA A 
ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO.; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: HERLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - R$ 128.500,00.

São José dos Cordeiros - PB, 27 de Junho de 2012
FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ - Prefeito

     
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE BANDAS, ARTISTAS MUSICAIS E INFRAESTRUTURA PARA A 
ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO..

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2012.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São José dos Cordeiros: PROPRIOS
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2012
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José dos Cordeiros e:
CT Nº 0006B/2012 - 27.06.12 - HERLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - R$ 128.500,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2012
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2012, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE BANDAS, ARTISTAS MUSICAIS E INFRAESTRUTURA PARA A 
ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO.; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: HERLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - R$ 128.500,00.

São José dos Cordeiros - PB, 27 de Junho de 2012
FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ - Prefeito
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS

 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE BANDAS, ARTISTAS MUSICAIS E INFRAESTRUTURA PARA A 
ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO..

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2012.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São José dos Cordeiros: PROPRIOS
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2012
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José dos Cordeiros e:
CT Nº 0006B/2012 - 27.06.12 - HERLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - R$ 128.500,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

AVISO REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2012
Torna público a nova data que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua João Pessoa, 121 - Centro - Sao Joao do Cariri - PB, às 10:00 horas do dia 06 DE JULHO DE 
2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 
TIPO FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE SIMPLES REMOÇÃO PARA ATENDER A SECRE-
TARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3355-1040.
Email: sadm5010@hotmail.com

Sao Joao do Cariri - PB, 25 de Junho de 2012
SANDRO FERREIRA DE SOUSA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Execução da ação de SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD - (na modalidade 
Cisterna - 144 unidades), ações inseridas no PAC, consoante Processo 25100.045764/2011-98. FUNDA-
MENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2012. DOTAÇÃO: 02.06 / 17.511.0016.1021 - 44.90.51.00 
- Obras e Instalações. VIGÊNCIA: 300 (trezentos) dias. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MU-
NICIPAL DE ALAGOINHA/PB e BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES & URBANISMO LTDA - ME, CNPJ 
sob o nº 14.224.419/0001-31 - CT Nº 0126/2012 - 26.06.12 - R$ 697.399,82 (Seiscentos e Noventa e 
Sete Mil Trezentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos).

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 093/2012/GP/PMCG
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 

comunica aos interessados que fará licitação sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 093/2012/
GP/PMCG, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, tendo como objeto A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUE-
FEITO DE PETRÓLEO (GLP), TIPO A GRANEL, DESTINADO AOS RESTAURANTES POPULARES 
DO SHOPPING EDSON DINIZ E DISTRITO DOS MECÂNICOS E COZINHAS COMUNITÁRIAS, DO 
PROGRAMA FOME ZERO, a ser realizado no dia 09 de Julho de 2012, às 09:00h, na sede da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Rua Dr. João Moura, nº 528, São José, Campina Grande/PB. O 
Edital e seus Anexos encontram-se disponíveis aos interessados no endereço acima mencionado ou no 
site www.campinagrande.pb.gov.br Informações através do telefone/fax: (83) 3310-6057. 

Campina Grande, 25 de Junho de 2012.
Adalberto Vieira da Silva

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA  Nº  001/2012
Objeto: Esgotamento Sanitário. Data da Abertura: 27/07/2012, às 09:00 horas. Edital e Informações: 

Rua Dr. Arnaldo Leite, 15, Centro - Santana dos Garrotes - PB.
Santana dos Garrotes -PB,  25 de Junho de 2012.

Gualba Geane Lopes Bido
Presidente CPL

PREFEITURA MUN. DE SÃO SEB. DE LAGOA DE ROÇA/PB
 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00008/2012.
OBJETO: Contratação empresa para fornecimento de forma parcelada, de material esportivo des-

tinado a prática de esportes.
ABERTURA: 21/06/2012 as 09:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 26/06/2012.

PREFEITURA MUN. DE SÃO SEB. DE LAGOA DE ROÇA/PB
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2012

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2012, que objetiva: Contratação empresa para for-
necimento de forma parcelada, de material esportivo destinado a prática de esportes; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 26 de Junho de 2012
LÚCIO FLÁVIO BEZERRA DE BRITO - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

26/06/2012
PROCESSO             Nº 026/2012
INEXIGIBILIDADE N° 004/2012
INSTRUMENTO: Contratação direta de 01 (um) de um escritório especializado na área de contabili-

dade pública, para realizar todos os serviços de ordem contábil e prestação de contas deste município, 
essenciais ao perfeito funcionamento da máquina administrativa, compreendendo o Balancete e seus 
anexos e outros documentos exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado. 

PARTES: Prefeitura Municipal de SANTA HELENA.
                DISRAELI ABRANTES MOREIRA 
OBJETO: Contratação direta de 01 (um) de um escritório especializado na área de contabilidade 

pública, para realizar todos os serviços de ordem contábil e prestação de contas deste município, 
essenciais ao perfeito funcionamento da máquina administrativa, compreendendo o Balancete e seus 
anexos e outros documentos exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado. 

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), correndo 
a despesa à seguinte Função Programática - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2012.
SIGNATÁRIOS:
ELAIR DINIZ BRASILEIRO             - Pela Prefeitura Municipal de SANTA HELENA-PARAÍBA.
DISRAELI ABRANTES MOREIRA - Pelo CONTRATADO (A).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO (HOMOLOGAÇÃO)

PROCESSO              Nº 026/2012
INEXIGIBILIDADE Nº 004/2012
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA HELENA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 

legais e com fundamento no Artigo 13 e Art. 25, inc. II, § 1º da Lei Estadual 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. 026/2012;CONSIDERANDO ainda, as informações constantes 
no Processo em epígrafe e o mais que dos autos constam.

R E S O L V E:
RATIFICAR O PROCESSO Nº. 026/2012
Objeto: Contratação direta de 01 (um) de um escritório especializado na área de contabilidade pública, 

para realizar todos os serviços de ordem contábil e prestação de contas deste município, essenciais ao 
perfeito funcionamento da máquina administrativa, compreendendo o Balancete e seus anexos e outros 
documentos exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

HOMOLOGAR em favor da empresa Disraeli Abrantes Moreira, inscrita no CNPJ/MF Nº 
01.929.437/0001-77, representada pelo mesmo, sendo: brasileiro, Bacharel em Ciências Contábeis, 
pela Universidade Estadual da Paraíba, residente à Rua Isaac Moreira Queiroga nº 13, Estreito, Sousa, 
Paraíba, no valor global R$ 30.000,00 (trinta mil reais).             

Fonte de Recursos Próprios do Município.
Publique-se e Cumpra-se.

SANTA HELENA, Estado da Paraíba, em 26 de junho de 2012.
ELAIR DINIZ BRASILEIRO

PREFEITO CONSTITUCIONAL
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Curtas

O comandante do CPR II, Cel. José de Almeida Rosas, 
com o intuito de levar a tranquilidade e a paz aos festejos 
juninos de todo o sertão paraibano, está coordenando e fis-
calizando todo o policiamento das cidades de Patos, Sousa, 
Cajazeiras, Catolé do Rocha, Piancó, Conceição, Itaporanga 
Malta, Princesa Isabel, Teixeira, Santa Luzia, dentre outras.

Os comandos do CPR II e 3º BPM informam que os 
policiais militares de serviço estarão em alerta máximo 
visando à manutenção da ordem pública e a tranquilidade 
dos festejos juninos em toda área sertaneja, contudo, afirma 
que a comunidade, ou melhor, os forrozeiros, turistas e 
todos aqueles que irão participar dos eventos em suas ci-
dades, também deverão contribuir para tranquilidade dos 
festejos, evitando excessos no consumo de bebidas alcoó-
licas, principal causa de acidentes de trânsito e agressões 
durante os eventos, não levar objetos de valor, celulares, 
carteiras, bolsas e qualquer objetos que possam chamar a 
atenção de pessoas que estão prontos para infringir a lei 
(roubos, furtos, etc.). Ainda desejam a todos muita paz 
para todos os forrozeiros e famílias que participam dos 
festejos juninos em toda a região.

Segurança

O tradicional São Pedro 
de Itaporanga começa nesta 
quinta-feira, 28, e termina no 
sábado, dia 30. Diversas atra-
ções musicais se apresentarão 
no palco principal da festa, 
na Avenida Getúlio Vargas, a 
partir das 21h. No dia 28, dia da 
abertura do evento, se apresen-
tarão Vicente Nery & Cheiro de 
Menina, Edmilsinho & Banda e 
Mulheres Apaixonadas.

No dia 29, tocarão as ban-
das Três Desejos, Niedson Lua, 
Forró Drico e Feitosa Vital.

No dia 30, encerramento 
da festa, irão se apresentar as 

bandas Bonde do Brasil, Saulo 
e Forró da Lamparina, Batistuta 
e Delícia de Mulher.

O São Pedro também con-
tará com atividades culturais 
que serão desenvolvidas na 
Rua da Cultura, travessa com 
a Avenida Getúlio Vargas. O 
espaço será reservado para 
apresentação de outras bandas 
de forró locais, repentistas, qua-
drilhas juninas e exposição de 
artesanato.

O São Pedro de Itaporanga 
é considerado o maior evento 
junino da região e fecha as fes-
tividades do mês no Vale.

Festa

Em reunião na manhã do último domingo, 24, os partidos 
de oposição de Piancó definiram sua candidatura à sucessão 
municipal de outubro próximo. A chapa será encabeçada 
pelo empresário Sales Lima (DEM), e seu vice deverá ser o 
ex-prefeito Edvaldo Leite de Caldas, do PSDB. Sales é o atual 
vice-prefeito do município, mas rompeu com a prefeita Flávia 
Galdino e agora desponta como o nome da oposição para 
concorrer ao pleito.

Segundo informações, a escolha foi realizada pelos presi-
dentes dos partidos presentes à reunião. O candidato deveria 
ter sido definido, conforme um acordo prévio entre todos, 
pela pesquisa eleitoral encomendada pelo grupo, mas, como 
houve um empate técnico entre três nomes no primeiro lugar, 
recaiu sobre os representantes partidários a escolha do cabeça 
de chapa e eles optaram por Sales, ficando Edvaldo na vice.

Foi  aberta na última 
segunda-feira, e seguem até 
o dia 4 de julho, as inscrições 
para o processo seletivo na-
cional dos Correios. O con-
curso oferece 2.820 vagas do 
Programa Jovem Aprendiz 
em todo o país. Para Pernam-
buco, serão oferecidas 96 
vagas mais cadastro reserva, 
que serão distribuídas entre 
21 municípios do Estado. 

O edital do certame traz 
uma inovação em relação à 
seleção anterior: a inclusão de 
critérios sociais para a seleção 

dos candidatos. Nesta edição, 
os inscritos no Cadastro Úni-
co para Programas Sociais 
do Governo, participantes 
do Projeto VIRA VIDA/SESI 
ou que estejam cumprindo 
medida socioeducativa terão 
pontuação adicional. 

O aprendiz terá direito 
a uma bolsa-salário de R$ 
292,43, vale-transporte, va-
le-alimentação ou refeição, 
uniforme e atendimento mé-
dico e odontológico em ambu-
latórios internos da empresa, 
onde houver este serviço.

Correios

A chapa da situação à Prefeitura de Itaporanga já está homo-
logada: em convenção no sábado, 23, cinco partidos oficializaram a 
candidatura à reeleição do prefeito Djaci Brasileiro (PSDB), tendo 
como vice o vereador José Porcino (PMDB).

Além desses dois partidos, também integram a frente par-
tidária o PP, PSD e PSDC. Junto com a chapa majoritária, foram 
homologados vários nomes à Câmara Municipal. O grupo planeja 
eleger seis vereadores.

A convenção, realizada no Atlântida Esporte Clube, reuniu 
dezenas de pessoas filiadas e simpatizantes dos partidos, e foi aberta 
com um discurso do ex-prefeito Antônio Porcino, líder local do 
PMDB, que falou da união com Djaci como meio, conforme ele, de 
promover o bem de Itaporanga. “Creio que é pessível fazermos no 
próximo mandato tudo aquilo que eu não pude realizar na minha 
gestão, nem Djaci pôde fazer nesse mandato atual”, disse Porcino 
em trecho do seu  pronunciamento.

O prefeito e candidato à reeleição Djaci Brasileiro também 
falou da importância da união com Porcino, enaltecendo a junção 
de forças políticas como caminho, segundo ele, para uma vitória 
nas urnas no pleito de outubro próximo.

Piancó

Convenção II

Convenção

Em Aguiar, uma convenção histórica reuniu todos os parti-
dos locais e, pela primeira vez consensualmente, o município terá 
candidatura única. Os 21 partidos homologaram a candidatura à 
reeleição do prefeito Tintin (PP) e do vice Agenor Neto, do PSDB.

Centenas de pessoas e todos os líderes partidários locais 
lotaram a quadra municipal neste sábado, 23, para oficializar a 
chapa majoritária e vários candidatos à Câmara Municipal.

Marivania, Dorinha, Socorro, Dinavi Pinto, Josana e Cristiane Pinto

Leonice, César Nitão, Fabio Arruda, Antônio Henrique e a promotora de justiça 
Ivete Arruda

A empresária Jaqueline Bastos e seu esposo, o 
juiz de Direito Rossini Bastos

Marluce Alvarenga e seu Irmão Sílvio Alvagenga

Jô e seu esposo Carlos FerreiraCélia Pereira e seu esposo José Pereira

Coronel Almeida comandante do CPR II PM

Social
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