
Viagem de ônibus 
interestadual vai 
ficar 2,77% mais 
cara no domingo

Concurso em
Santa Rita é
suspenso após
pedido do MPPB

Governo vai
investir mais de 
R$ 8 mi no PAC 
Equipamentos

Vendas do Salão 
do Artesanato
devem chegar a 
R$ 600 mil
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A Agência Nacional de 
Transportes Terrestres au-
torizou ontem aumento das 
passagens do transporte 
interestadual. Página 25

Denúncias de irregula-
ridade levaram o Ministério 
Público da Paraíba a reco-
mendar a suspensão do con-
curso público da Prefeitura 
de Santa Rita. Página 15

Para evitar a queda do 
PIB, o Governo Federal anun-
ciou ontem o PAC Equipa-
mentos, que vai aplicar R$ 8 
milhões na compra de pro-
dutos nacionais. Página 19

A 16ª edição do Salão 
do Artesanato se encerra no 
próximo sábado, em CG. A 
previsão é de um aumento de 
20% nas vendas. Página 16
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R$ 160,00
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67% dos lares enfrentam
escassez de água no país

Pesquisa da organiza-
ção não governamental 
WWF-Brasil revela que 67% 
dos lares brasileiros sofrem 
com a falta de água. Segundo 
o estudo,  80% da população 
brasileira admite que terá 
problema de abastecimento 
no futuro. Página 10

A UNIÃO  

UFPB já domina tecnologia 
de produção de chip Página 9

Militantes da organização Educafro realizaram greve de fome 
ontem, no Palácio do Planalto, em Brasília. Acorrentados, eles 
pediam cotas para negros em concursos públicos. Página 19

Grupo reivindica ao menos 20% de vagas para os negros
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PF apreende cinco quilos de cocaína 
no Aeroporto Castro Pinto Página 14

Secretaria Municipal de Saúde investiga 4 mortes por suspeita de dengue em João Pessoa e Vigilância intensifica ações

João Azevêdo fala sobre 
transposição e revela 
projeto que oferecerá 
1.100 bolsas para alunos

Entrevista

PÁGINA 3

Escolas começam a 
receber cartilha do 
ano cultural do forró

Paraibana é sucesso 
no MMA feminino nos 
Estados Unidos

Página 5

Página 21

Militantes fazem greve de 
fome em frente ao Planalto

119 anos - PATRIMÔNIO DA PARAÍBA 
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clima & tempo
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Fonte: INMET
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sol e poucas 
nuvens

sol e poucas 
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nublado com 
chuvas ocasionais

Marés Hora Altura

Fonte: Marinha do Brasil

baixa 04h45 0.6m

baixa 17h23 0.6m

ALTA 11h06 2.1m

ALTA 23h47 2.1m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,077 (compra) R$ 2,077 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,000  (compra) R$ 2,140 (venda)
EURO   R$ 2,588 (compra) R$ 2,590  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l Governo divulga resultado do novo PSS do Programa Brasil Alfabetizado
l Paraíba sedia encontro sobre tecnologia com especialistas do Brasil e do Canadá

LEITOR ANTENADO
participe do debate de assuntos polêmicos (#) no twitter @uniaogovpb. 
As melhores tuitadas serão publicadas diariamente nas páginas de A união.  
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Domingos Sávio

Se é verdade – e contra números não 
há argumentos – que o Brasil tem evoluído 
na economia internacional, apresentando 
a cada ano índices de crescimento que ali-
mentam as esperanças das nossas novas 
gerações, não é menos verdadeiro que em 
matéria de costumes, de vida social, o país 
imita o caranguejo – que anda de lado.

Não é possível admitir, mas não há 
como contraditar, que os velhos preconcei-
tos do século XX tenham rompido a lógica 
do desenvolvimento social, impedindo que 
a sociedade brasileira supere as suas dife-
renças não só no plano econômico – mas 
também na delicada área dos costumes.

A União divulgou na edição de ontem 
números estarrecedores sobre este aspec-
to. Diz o texto: “Nas escolas públicas bra-
sileiras, 87% da comunidade, aí incluídos 
alunos, professores e servidores, alimen-
tam algum tipo de preconceito contra os 
homossexuais”. 

Esse levantamento a que se refere a 
notícia do jornal foi realizado com base em 
entrevistas feitas com quase 19 mil alunos, 
pais e professores de 500 unidades de ensi-
no em todo o Brasil. 

Um país que se jacta de ser hoje a quin-
ta maior economia do mundo não pode, 
sem implicitamente renunciar à posição 
que ocupa neste ranking, conviver com este 
tipo de cobranças. De ataques, diríamos 
melhor. Os homossexuais, sejam homens 
ou mulheres, pagam impostos, cumprem as 
leis, se submetem às regras gerais e, como 
se fossem um “defeito social”, são obriga-
dos a existir em meio a essas agressões.

A constatação de que quase noventa 
por cento da comunidade educacional re-

jeita homossexuais, isto é, sequer admite 
compartilhar espaços públicos com eles, é 
estarrecedor nos dias de hoje. Mas não che-
ga a ser surpreendente.

A homofobia está baseada no machis-
mo. Os homens pensam que ridicularizan-
do os gays eles demonstram ser mais ma-
chos. A tendência é que ao longo dos anos 
este tipo de atitude seja cada vez menos 
encontrada.

Uma nova geração de educadores vem 
tentando amenizar a divisão entre os sexos 
colocando meninos e meninas para brincar 
nas mesmas atividades e ouvir fábulas em 
que o príncipe salva a princesa e às vezes a 
princesa salva o príncipe.

Todos esses casos mostram claramen-
te como a escola não está preparada para 
lidar com estudantes homossexuais. O Mi-
nistério da Educação (MEC) vem financian-
do projetos que buscam romper com esta 
barreira do preconceito odiento, além de 
formar educadores para ajudar as escolas 
a lidar com esses alunos. O mesmo projeto 
ainda realiza encontros regionais com as 
secretarias de Educação, ONG’s e universi-
dades, a fim de promover um debate sau-
dável sobre a questão.

Não há como se imaginar um Brasil 
que cresce e se desenvolve se dentro dele 
não couber o conjunto de sua sociedade. 
Não se pode falar em Brasil desenvolvido 
se segmentos de sua população continuam 
excluídos e vítimas de ataques medievais.

Quem faz o Brasil crescer não é o PIB, 
por maior que ele venha a ser. É a sua gente, 
aí incluídos todos: homossexuais, negros, 
mulheres, deficientes e, claro, os que desde 
antigamente se consideram normais.

Juarez da Gama Batista não era 
propriamente crítico literário, como 
Virginius da Gama e Melo, mas analisa-
va com perícia e habilidade romances, 
poemas e outros gêneros de literatura. 
Escreveu ensaios memoráveis sobre au-
tores brasileiros e estrangeiros, sempre 
primando pela leveza do estilo. E era um 
tipo que imantava elegância na esquali-
dez do seu físico. Luiz Augusto Crispim 
tratava-o por lorde. Gonzaga Rodrigues 
lhe traçou perfis inesquecíveis. Uma 
das suas paixões literárias era a obra de 
Jorge Amado, em especial o romance 
Gabriela, Cravo e Canela (1958). Tanto 
que produziu um ensaio ao qual deu 
um título que virou mote desta coluna 
e inspirou uma das melhores tiradas do 
velho José Américo de Almeida, como 
vocês verão mais adiante.   

Sou obrigado a fazer uma pausa 
porque fui consultado no final de sema-
na por um curioso interessado em saber 
que autor brasileiro foi mais traduzido 
e vendido até hoje no exterior, se Paulo 
Coelho ou Jorge Amado. Nem preci-
sava consultar a internet, pois é sabido 
que da mata de Paulo saiu muito mais 
coelho. Só que o amado Jorge, o vice-
-campeão (calma, gente! ele era torce-
dor apaixonado, mas do Ypiranga da 
Bahia...) conseguiu a proeza de ser tra-
duzido em 48 idiomas e vendido em 52 
países, isso quando nem se falava em 
informatização, globalização e outros 
ãos. Não era pouca coisa, não.

Confiram os idiomas para os 
quais foram traduzidos livros de Jorge 
Amado: azerbaidjano, albanês, alemão, 

árabe, armênio, búlgaro, catalão, chinês, 
coreano, croata, dinamarquês, eslovaco, 
esloveno, espanhol, esperanto, estonia-
no, finlandês, francês, galego, georgiano, 
grego, guarani, hebraico, holandês, 
húngaro, iídiche, inglês, islandês, italia-
no, japonês, letão, lituano, macedônio, 
moldávio, mongol, norueguês, persa, 
polonês, romeno, russo, sérvio, sueco, 
tailandês, tcheco, turco, turcumênio, 
ucraniano e vietnamita. Ufa! 

Essas traduções foram publicadas 
no mínimo nos seguintes países: Albânia, 
Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, 
Armênia, Áustria, Azerbaidjão, Bulgária, 
Canadá, Chile, China, Colômbia, Coreia 
do Norte, Coreia do Sul, Cuba, Dinamar-
ca, Espanha, Estados Unidos, Eslováquia, 
Estônia, Finlândia, França, Geórgia, 
Grécia, Holanda, Hungria, Inglaterra, Irã, 
Islândia, Israel, Itália, Iugoslávia, Japão, 
Letônia, Lituânia, México, Mongólia, 
Noruega, Paraguai, Polônia, Portugal, Re-
pública Tcheca, Romênia, Rússia, Suécia, 
Tailândia, Turquia, Ucrânia, Uruguai, 
Venezuela e Vietnã. Basta, não basta?

Voltemos, então, ao ensaio de 
Juarez da Gama Batista sobre Gabriela, 
Cravo e Canela. É que o autor deu ao 
trabalho o título de Gabriela, Seu Cravo 
e Sua Canela, querendo, obviamen-
te, homenagear o trocadilho. Só não 
contava que José Américo, sentado no 
alpendre da mansão do Cabo Branco, 
ao ouvir um circunstante fazer menção 
à “sua canela”, dirigiu um olhar maroto 
na direção do tornozelo, sublinhando 
o gesto com um sorriso irônico. Não 
precisou dizer uma palavra.

No plano moral, nada mais simbó-
lico do que as localizações geográficas 
diametralmente opostas de Brasil e 
Japão na superfície do globo. Mais do que 
distantes, os dois países parecem estar 
se afastando, como se pertencessem a 
planetas diferentes num universo em 
movimento.

O Japão vem aperfeiçoando tradi-
ções milenares que se baseiam na honra 
pessoal e na da família e consegue, com 
isso, uma unidade no comportamento 
dos cidadãos que lhe possibilita, entre 
outras conquistas, superar todos os 
obstáculos impostos por uma natureza 
hostil e permanecer no topo entre as 
nações mais desenvolvidas do mundo.

No Brasil, a consequência direta 
da desmoralização da lei, este clima de 
terror, diluído na “normalidade demo-
crática” que vigora no país, funciona 
como anteparo para a permanência 
dos corruptos e é visto com resignação 
pela sociedade, como se não existisse a 
alternativa de um Brasil mais civilizado. 
E a barbárie por trás desse status quo já 

atinge a espantosa cifra de cinquenta mil 
homicídios a cada ano, uma carnificina.

Isto significa a ocorrência de 27 
assassinatos por cada grupo de 100 
mil habitantes e coloca o país num 
vergonhoso quarto lugar no ranking da 
violência mundial, com índice quase três 
mil por cento acima de um país civilizado 
e cioso de suas leis, como o Japão. Lá, os 
assassinatos por 100 mil habitantes não 
chegam a 1 (isso mesmo, um) por ano.

Por aqui, a indigência cultural e 
educacional faz muitas pessoas acredita-
rem que as coisas “são assim mesmo”, do 
mesmo modo que se imaginava, antes de 
1994, que a inflação era uma doença sem 
cura, com a qual tínhamos que conviver. 

No entanto, para um país superar 
suas mazelas e ir em frente, o mais 
importante é que ele conte com gover-
nantes honestos, com capacidade para 
encaminhar as soluções necessárias. O 
Japão mostrou isso recentemente. Se 
ficarmos nos fiando em demagogos e 
aproveitadores, vamos gastar toda nossa 
energia com esse fatalismo inútil.

Editorial

Um
A canela de Gabriela

Os números do preconceito

Mundos tão distantes

Martinho Moreira Franco Neno Silveira
Jornalista 

martinhomoreira.franco@bol.com.br
Economista

nenosilveira@aim.com

A  C B F  e s t á  g a r a n t i n d o  a o s 
t i m e s  d a  S é r i e  C  q u e  a  co m -
p et i ç ã o  co m e ç a  n e s te  f i m 
d e  s e m a n a ,  i n d e p e n d e n te 
d o   Tre ze  ret i r a r  o u  n ã o  a s 
a çõ e s  n a  J u s t i ç a  co m u m .  A 
e n t i d a d e  co n t a  co m  a  p u -
n i ç ã o  a o  c l u b e  pa r a i b a n o 
a m a n h ã ,  d u r a n te  a  re u n i ã o 
d o  S u p e r i o r  Tr i b u n a l  d e 
J u s t i ç a  D e s p o r t i va  -  S TJ D.

Como pressão pouca é boba-
gem, os demais clubes da Sé-
rie C estão ameaçando entrar 
na Justiça contra o Galo da 
Borborema, pedindo, inclusi-
ve, bloqueio dos bens, para 
ressarcir os supostos prejuí-
zos deles em razão da parali-
sação durante a competição.

A corda esticou demais!

Foi sepultado ontem, em Na-
tal, o compositor Nazareno 
Vieira, que foi vitimado por 
um câncer na coluna verte-
bral. Nazareno Vieira foi 
amigo de Wilson Simonal, 
teve composição regravada 
por intérpretes de renome 
nacional e participou dos 
programas de auditório do 
Chacrinha, Raul Gil, Silvio 
Santos e Bolinha.

O ex-secretário de Educação do 
Estado e ex-reitor da Universida-
de Estadual da Paraíba, professor 
Sebastião Vieira, foi às lágrimas, 
recentemente, durante uma sole-
nidade na Sorbonne, em Paris.
Sua filha tinha acabado de receber 
o grau máximo daquela rigorosa 
universidade francesa.

Em algumas agências do Banco 
Santander, para alguns clientes, 
tem vazado informações de que 
esta instituição bancária será 
incorporada ao Bradesco.
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Tanto que produziu um ensaio ao qual deu um título que virou mote desta coluna 
e inspirou uma das melhores tiradas de José Américo de Almeida”

A indigência cultural e educacional faz muitos acreditarem que as coisas 
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A coluna já tocou no assunto, 
mas  não custa voltar  abordá-
-lo, à medida em que o quadro 
se agrava.
O Hospital de Trauma, de Cam-
pina Grande, chegou a ter falta 
de leito durante o são João.
Cerca de 130 acidentes com 
motos, na região, foram res-
ponsáveis pela superlotação.
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O leitor é notícia!
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Debater, tomar as ruas, pintar a cara, lutar por um Brasil dos nossos sonhos 
nunca foi em vão. Agora é 10% do PIB pra educação!
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João Azevêdo 
Secretário de Ciência e Tecnologia

Transposição 
trará 
garantia 
hídrica

m entrevista ao jornal A União, o secretário de Re-
cursos Hídricos, Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia 
da Paraíba, João Azevêdo, destacou a importância de 
uma obra como a transposição das águas do rio São 
Francisco para o Estado. “A transposição trará segu-
rança hídrica e desenvolvimento econômico”, afirmou. 
O secretário também comentou a devastação da Ca-
atinga e da Mata Atlântica e anunciou projetos para 
as áreas de Ciência e Tecnologia. “Temos a intenção 
de implantar 1.100 bolsas de iniciação científica para 
alunos do Ensino Médio, da rede Estadual”, disse.

O Estado decretou situação de 
emergência em 197 municípios pa-
raibanos por conta da seca. Emer-
gência presume o inesperado. Não 
seria mais lógico uma política de 
previsão sistemática? Por que não 
se combate à seca em qualquer es-
tação?

Teoricamente, a sua pergunta 
tem razão. Porque um Estado como a 
Paraíba em que 170 dos 223 municí-
pios se situam no Semiárido, já é em 
si um fato determinante. Entretanto, 
não existem obras capazes de acabar 
definitivamente com a seca. E sim, 
aquelas que ajudam a conviver com 
o fenômeno, as estruturantes. 
Como é o caso da transposição 
das águas do rio São Francisco e a 
implantação do canal Acauã-Ara-
çagi,  que vamos começar agora. 
E é importante ressaltar que es-
sas ações estão sendo tomadas 
em dois níveis de Governo: Fede-
ral e Estadual.  

O que muda com a trans-
posição do rio São Francisco?

A transposição do rio São 
Francisco traz algo emblemático 
para a gente, que é a segurança 
hídrica. Exatamente isso que nós 
estamos sofrendo hoje, depen-
dendo exclusivamente da chuva. 
Com a transposição, não haverá 
mais essa dependência. Existirão 
as possibilidades de, tendo ou 
não um bom inverno, as pessoas 
receberem água do São Francis-
co, o ano todo. Só a conclusão do eixo 
Norte da entrada do São Francisco, 
por exemplo, permitirá atender no 
mínimo dois milhões de pessoas. E 
essa garantia hídrica também trará 
o desenvolvimento. Porque uma in-
dústria que precisa de um volume de 
água considerável, não se instala em 
uma cidade que não tem essa garan-
tia. As águas serão acumuladas para 
outros processos, como a irrigação, a 
dessedentação animal e a agropecuá-
ria de uma forma geral. 

A transposição beneficiará 
todos os municípios afetados pela 
seca?

Sim. Nós estamos fazendo, exa-
tamente, esse trabalho de concepção 
do sistema que vai distribuir as águas. 
Pelo eixo Leste que chega à região de 
Monteiro, vamos ter dois caminhos. 
Um segue pela calha do rio Paraí-
ba, passa no açude Boqueirão e em 
Acauã, e vem até o Litoral. De Acauã, 
sai com esse canal de 112 quilômetros 
que chega até o limite com o Rio Gran-
de do Norte. No outro segmento, des-
se mesmo eixo, vamos fazer um eixo 
central com a água através de aduto-

ras, saindo das regiões do Cariri até 
o Brejo e o Curimataú, entrando no 
Sertão. No eixo Norte, no final da Pa-
raíba, limite com o Ceará, temos duas 
entradas garantidas. A primeira entra 
na barragem de Engenheiro Ávidos. A 
outra na Lagoa do Arroz. Todas duas 
vão se encontrar em Sousa, passando 
pelo rio Piranhas e indo para Açu, no 
Rio Grande do Norte. Vale destacar 
que nós teremos uma reunião com 
o Conselho Gestor do São Francisco 
para pleitear a terceira entrada do 
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Lays Rodrigues
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O leitor é notícia!
yonah@yonahcarvalho 

A @cdrmgovpb já perfurou 78 poços para minimizar os efeitos da estiagem nas 
cidades q sofrem pela ausência das chuvas. #pbindomaislonge

Só a conclusão 
do eixo Norte 
permitirá atender, 
no mínimo, 
dois milhões 
de pessoas

eixo Norte, em uma barragem chamada 
Condado, no município de Conceição. 
Através disso, a gente teria condição de 
perenizar todo o rio Piancó e a Paraíba 
estaria muito bem em termos de distri-
buição das águas do São Francisco. 

Esse projeto se encerra com a 
chegada da água?

Esse é o grande dever de casa dos 
Estados que serão beneficiados pela 
obra. A transposição, esse programa de 
integração das bacias, não termina com 
a chegada da água. Pelo contrário, é a 
partir disso que começa o grande desa-
fio: como efetivar a distribuição, fazer a 
cobrança pelo uso da água e minimizar 
os efeitos de poluição que ela pode che-
gar a ter. 

Quantos municípios o canal 
Acauã-Araçagi vai atender?

Possuirá 112 quilômetros e aten-
derá 35 cidades da região. É a obra 

mais importante para complementar 
a transposição do rio São Francisco. 
Já estamos com o canteiro de obras 
montado para iniciarmos a obra. 
Nesta semana vamos nos reunir com 
o Ministério da Integração para defi-
nirmos apenas questões burocráticas 
para começarmos.

O senhor disse que o canal é 
uma das obras para complementar 
a transposição. Quais são as ou-
tras?

Uma delas é exatamente a possí-
vel entrada das águas na barragem de 
Condado no município de Conceição. 
Também existem programas como 
o “Água Para Todos”, que prevê im-
plantação de 50 mil cisternas de acu-
mulação de água para casas da zona 
rural na Paraíba. Além disso, vamos 
implantar 270 sistemas de abasteci-
mento de água coletivos, cujo proces-

so é perfurar um poço, construir uma 
caixa de água e implantar uma rede 
para atender uma comunidade rural, 
resolvendo o problema de abasteci-
mento da comunidade. Outro projeto é 
a implantação de 206 pequenos barrei-
ros e de 93 sistemas de dessanilização. 
Enfim, sempre teremos que continuar 
implementando ações para o melhor 
aproveitamento das águas do rio São 
Francisco. Por exemplo, construindo 
adutoras. Na hora que a água estiver 
chegando em  determinada barragem, 

as adutoras vão assistir àquelas regiões 
que são mal atendidas, como o Cariri e 
o Seridó, que possuem problemas de 
abastecimento, fazendo com que a água 
chegue em quantidade e qualidade aos 
municípios. 

Como anda a construção de no-
vos açudes e barragens?

Nós temos dois programas. En-
tre eles, um se refere ao próprio canal 
Acauã-Araçagi, que vai exigir a cons-
trução de pelo menos seis barragens, 
funcionando como um espaço para 
acumulação de água durante o período 
de inverno. Fora isso, o Estado apresen-
tou uma proposta para que o Governo 
Federal fizesse investimentos, nesse 
sentido, para as regiões afetadas pela 
estiagem. E o Governo Federal acei-
tou, e pediu para que cada Estado do 
Nordeste apresentasse propostas para 
implantação de obras estruturantes na 
área de recursos hídricos. Nós apre-
sentamos vários projetos, pleitos na 
ordem de 400 milhões de reais, envol-
vendo 40 cidades, em esgotamento sa-
nitário, barragens no assentamento de 
Retiro, em Cuité, adutoras, como a de 
Camalaú, de Boqueirão, Natuba. E es-
tamos aguardando a resposta para que 
o Governo Federal diga quais projetos 
foram contemplados. 

A pesquisa “Indicadores de De-
senvolvimento Sustentável”, divul-
gada este mês pelo IBGE, revelou 
que a Paraíba só possui 11% da Mata 
Atlântica original do Estado e 45,7% 
da Caatinga já foi devastada. O que 
a Secretaria faz para combater esse 
desmatamento?

O que precisa ser feito evidente-
mente é tentar conservar aquilo que 
existe de Mata Atlântica. Imaginar que 
a gente vai conseguir reflorestar é uma 
utopia. O que nós precisamos é cada 
vez mais identificar onde existem re-
servas, criar as unidades de proteção 
ambiental e passar a ter uma gestão 
mais efetiva sobre essas áreas. O traba-
lho que a gente tem feito na Secretaria 
na área ambiental é no sentido de dotar 
o Estado dos instrumentos legais para 
implantar determinadas políticas. Uma 
delas foi lançar o olhar sob um plano 
que começou a ser feito e não havia 
sido terminado, o Plano Estadual de 
Combate à Desertificação, concluí-lo e 
transformá-lo, em lei, para que a gente 

possa implantar através de programas 
de financiamento, investindo recursos 
mesmo, no combate a deserficação. Na 
parte de fiscalização e licenciamento 
ambiental, a Sudema é quem desenvol-
ve esse trabalho.

Com que programas estamos 
trabalhando na área de ciência e tec-
nologia?

Nessa área, a nossa grande meta 
é dotar o Estado de uma infraestrutura 
de comunicação que permita a trans-
missão de dados e voz, em todo o Esta-
do, em altíssima velocidade, para que a 
partir dessa infraestrutura implantada, 
a gente possa implantar outros proje-
tos, como a telemedicina, o ensino à 
distância, fazer com que os custos ope-
racionais de telefonia caiam realmente 
a partir da implantação disso. Imagina 
o que é eu não precisar mais ter telefo-
ne fixo se eu tiver uma rede de fibra óti-
ca que permita ligação com IP discado 
em altíssima velocidade? Hoje nós esta-
mos executando a rede Metro João Pes-
soa, uma rede que vai interligar o Porto 
de Cabedelo ao Centro de Convenções, 
todas as instituições de pesquisa, de 
ensino e órgãos públicos situados em 
João Pessoa. Depois de fechar esses 
anéis na cidade, vamos puxar a rede e 
interligar com Campina Grande, onde 
já existe uma rede Metro CG. A segunda 
etapa, para dezembro de 2013 é a Re-
pade, uma rede que sai de João Pessoa 
até Cajazeiras. Ou seja, isso significa 
que vamos ter um grande eixo de rede 
de fibra ótica espalhado pela Paraíba. 

E na área de pesquisa?
Temos convênios com o CNPq 

para a implantação de bolsas de inicia-
ção científica. Ano passado, assinamos 
um contrato de R$ 2 milhões para 11 
projetos de pesquisa que atualmente 
estão em andamento. Temos a inten-
ção de implantar, em parceria com a 
Secretaria de Educação, 1.100 bolsas 
de pesquisa para alunos de nível Mé-
dio, do ensino Estadual.  Além disso, no 
fim do ano, vamos ter em João Pessoa, 
o evento Brasil 3.0, um encontro entre 
Brasil e Canadá, onde se discute princi-
palmente na área de ciência e tecnolo-
gia, aquilo que há de mais moderno. A 
cidade também será palco do Campeona-
to Mundial de Robótica, um evento tam-
bém extraordinário na área de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação. 



Agende-se! 
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Inauguração e workshop 

 A partir de amanhã, 
a cidade de João Pessoa 
ganha mais um espaço para 
a promoção de atividades 
artísticas, culturais e 
científicas. Às 18h, será 
inaugurado o novo prédio do 
complexo arquitetônico da 
Estação Cabo Branco – Ciência, 
Cultura e Artes, no bairro 
do Altiplano. Na obra, foram 
investidos R$ 18,9 milhões, 
por meio de um convênio 
entre a Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP) e 
o Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCT).

Além do prefeito de 
João Pessoa, cLuciano Agra, 
também confirmaram 
presença no evento o ministro 
da Ciência e Tecnologia, 
Marco Antonio Raupp, o 
presidente da Rede Globo, 
Roberto Irineu Marinho Filho, 
e o escultor pernambucano 
Francisco Brennand, entre 
outros artistas e autoridades. 
Na ocasião, será aberta a 
exposição do artista plástico 
e ambientalista polonês Frans 
Krajcberg, intitulada “Natureza 
Extrema”.

 A nova infraestrutura se 
soma ao prédio já existente, 
inaugurado em julho de 2008 e 
projetado pelo arquiteto Oscar 
Niemeyer. A diretora geral da 
Estação Cabo Branco, Mariane 

Góes, disse que a inauguração 
do prédio colocará João Pessoa 
na rota das grandes exposições 
nacionais e internacionais. 
“Com o novo prédio, 
atenderemos às especificações 
técnicas para abrigarmos 
grandes exposições”, 
comentou.

 Estrutura – O novo 
espaço, que foi projetado 
pelo arquiteto da Secretaria 
de Planejamento (Seplan) 
Amaro Muniz, contará com 
três pavimentos. Na parte 
inferior, há dois miniauditórios 
com capacidade para 80 
pessoas, cada; banheiros; 
escadas; elevador; espaço 
expositivo de 1.146,10 
m2; reserva técnica; copa; 
depósito; estacionamento 
com capacidade para 400 
automóveis; e espaço para 
ônibus de turismo.

 No pavimento do térreo, 
há outros dois miniauditórios 
com capacidade para 100 
lugares, cada; hall de entrada; 
galeria para circulação; 
recepção; copa; depósito; 
um espaço para instalação 
de um restaurante ou café; 
cozinha; setor administrativo; 
rampas de acesso; circulação 
horizontal; escada; e elevador. 
Já o pavimento superior é 
formado por um terraço, um 
depósito e área técnica.

Novo prédio da Estação Cabo Branco

 A cidade de João Pessoa ganha, amanhã, mais um espaço 
para a promoção de atividades artísticas, culturais e cien-
tíficas com a inauguração do novo prédio da Estação Cabo 
Branco. Senac oferece cursos e Sesc, workshop de teclado.

O Serviço Social do Comércio 
da Paraíba promove, no dia 
19 de julho, às 19 horas, um 
workshop de teclado ministrado 
pelo músico paulistano Nelson 
Ayres.  A ação integra o projeto 
Intervalos Instrumentais, que 
busca fortalecer a produção e a 
formação de plateia para este tipo 
de música. Quaisquer pessoas que 
possuam interesse no instrumento 
podem participar da oficina. As 
inscrições devem ser feitas no 
site http://www.sescpb.com.
br/intervalos2012/ ou no Setor 
de Cultura do Sesc Centro João 
Pessoa, através da doação de um 
quilo de alimento não perecível. 
Dentro do projeto, o artista 
realizará também um show no 
dia 20, ao lado do paraibano Edu 
Araújo.

Com uma carreira musical 
consolidada, o músico Nelson 
Ayres é um pianista, arranjador 
e compositor amplamente 
reconhecido no Brasil, assim como 
no exterior. Iniciou seus trabalhos 
na década de 60, quando ainda 
era estudante, ao lado de diversos 
outros jovens como Toquinho e 
Chico Buarque, que levavam para 
São Paulo o nascente movimento 
da Bossa Nova.

O artista foi o primeiro aluno 
brasileiro a cursar o Berklee 
College of Music, em Boston, nos 
Estados Unidos. No local, ele 
criou o quinteto Os Cinco com 
o saxofonista Vitor Assis Brasil, 

sendo este o primeiro grupo de 
música instrumental brasileira da 
costa leste americana.

Após retornar ao Brasil, 
passou a ministrar cursos em 
São Paulo, participando assim do 
núcleo que revigorou a música 
instrumental do Estado na década 
de 70. O artista também se 
apresentou em grandes festivais 
musicais e em 1978 criou o Pau 
Brasil, um quinteto de música 
instrumental. Além disso, lançou 
alguns CDs que receberam vários 
prêmios importantes da área. Em 
2011, Nelson Ayres concorreu 
ao Grammy Latino com o álbum 
Concerto para Percussão e 
Orquestra, na categoria de melhor 
CD de música clássica.

Composições do músico 
já foram gravadas por Milton 
Nascimento, Ivan Lins, César 
Mariano, Herbie Mann, Monica 
Salmaso e diversos outros artistas 
consagrados. As suas composições 
eruditas têm sido apresentadas 
pela Orquestra Sinfônica de 
Jerusalém, New York Symphony 
Brass, Julliard Brass Quintet, Ann 
Trio e Henry Bok.

Mais informações da oficina 
ou sobre o projeto Intervalos 
Instrumentais podem ser obtidas 
através do número (83) 3208-
3158. O Setor de Cultura no 
Sesc Centro João Pessoa fica 
na Rua Desembargador Souto 
Maior, 281, no Centro da Capital 
paraibana.

Workshop de teclado

Fotos: Divulgação

O leitor é notícia!
Ivaldo Gomes - @ivaldogomes1

O Jornal A União passou por mais uma repaginação e ficou melhor. Falta
engordar e aumentar conteudo. Fernando Moura e Willian Costa acertam.

Para contribuir com a capacitação 
profissional da população paraibana, 
o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial da Paraíba está com 
inscrições abertas para 18 cursos que 
estão distribuídos em seis áreas de 
atuação. As aulas serão realizadas no 
Centro de Educação para o Trabalho e 
Cidadania (Cetec), que está localizado 
no Centro de João Pessoa.

Em todos estes segmentos, 
o Senac Paraíba oferece diversas 
qualificações que auxiliarão os 
candidatos a ocupar uma vaga no 
mercado de trabalho. Na área de 
Informática, a instituição está com 
inscrições abertas para os cursos 
de Operador de Computador, Excel 
Avançado e Office Teens – Crescendo 
com Informática.

O Senac também proporciona 
capacitação nos segmentos de 
Comunicação, Turismo e Hotelaria, 
todos no modo de Educação a 
Distância (EAD). As qualificações 

oferecidas são, respectivamente: 
Oratória; Planejamento e Produção de 
Eventos; e Etiqueta Social.

Já na área de Gestão, a 
instituição realiza aulas que irão 
proporcionar o conhecimento e 
domínio de técnicas do setor. Para 
isto, estão abertas inscrições para 
Técnicas de Recepção e Secretariado 
(EAD), Matemática para Concurso e 
Habilidades Gerenciais (EAD).

Tendo em vista as necessidades 
do mercado por profissionais que 
saibam falar outra língua, o Senac 
oferece cursos na área de Idiomas. 
As capacitações serão realizadas 
através das aulas de Espanhol Básico 
I, Espanhol Básico II e Espanhol 
Intermediário II. Além destes, também 
são oferecidas as qualificações em 
Comunicação e a Nova Ortografia (EAD) 
e Português. A instituição também 
qualifica em Inglês Pré-Intermediário I, 
Inglês Pré-Intermediário II, Beginners I 
e Beginners II.

Inscrições para cursos
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Sandra Moura analisa a 
cobertura da morte da 
professora Briggida
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Forró e 
pedagogia

Cartilha elaborada pelo Governo da Paraíba 
ressalta a importância na música nordestina

Santanna, O Cantador, é 
atração do São João

Vinil de Zé Ramalho e 
Lula Côrtes volta às lojas
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SHOW DISCO

A partir da próxima se-
mana, as 804 escolas 
da rede estadual de 
ensino já deverão 
estar recebendo as 
cartilhas intituladas 
Ano Cultural do For-
ró 2012: Tributo a 

Luiz Gonzaga. A previsão foi feita pela 
gerente de Recursos Humanos da Se-
cretaria de Educação da Paraíba, Ana 
Carolina Lubambo, no intuito de que os 
exemplares estejam à disposição dos 
400 mil alunos da Educação Básica, 
quando do retorno do recesso letivo. 
Cada exemplar – que vai servir para 
discussões e oficinas pedagógicas - tem 
16 páginas e, além da história do Rei do 
Baião, há informações sobre Jackson do 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Pandeiro, Marinês, Sivuca e referências 
bibliográficas. 

De acordo com Carolina Lubambo, 
ainda não há uma tiragem total da car-
tilha definida para distribuição em toda 
a rede. Por enquanto, aproveitando o 
lançamento do projeto do Ano Cultural 
do Forró – que ocorreu em solenidade 
realizada na Capital, no último dia 21 – 
foram distribuídos dois mil exemplares 
para a 1ª Região de Ensino, em João 
Pessoa. Mas ela comentou ser provável 
que a proporção seja de, a cada 100 
estudantes por escola, destinar 25 car-
tilhas para as respectivas bibliotecas 
desses colégios.

A cartilha integrou um kit simbólico 
– composto, ainda, por cartaz e folder 
sobre o projeto – entregue durante a 
solenidade do lançamento do Ano Cul-
tural do Forró, que aconteceu no ginásio 
de Esportes do Liceu Paraibano, com as 
presenças dos secretários de Educação e 

o de Cultura da Paraíba, Harrison Targi-
no e Chico César, respectivamente, além 
de gestores escolares e de alunos. 

A escolha de Luiz Gonzaga para 
abrir o Ano Cultural - evento terá cunho 
permanente, sempre com diferentes 
temas – ocorreu pelo fato de, em 2012, 
estar se completando os cem anos de 
nascimento do Rei do Baião. Daí a razão 
da homenagem. O projeto é uma inicia-
tiva do Governo da Paraíba, por meio da 
Secretaria de Estado da Educação e da 
Secretaria de Estado da Cultura.

O conteúdo da cartilha foi produzido 
por uma equipe formada por técnicos 
das Secretarias de Estado da Educação 
e da Cultura, objetivando promover a 
ampliação do conhecimento de diferen-
tes manifestações culturais, no intuito 
de continuar a manter viva a história 
e obra de personalidades artísticas 
brasileiras entre alunos da Educação 
Básica. Nesse sentido, os exemplares – 

que ressaltam as contribuições do Rei 
do Baião e dos “Gonzagas” paraibanos, 
para o fortalecimento da cultura popu-
lar - servirão de instrumento pedagó-
gico, pois os professores utilizarão o 
material como apoio, em sala de aula, 
para realizar trabalhos escolares e dis-
cussões a respeito do forró. 

Carolina Lubambo ainda informou 
que, no final deste ano letivo, os alunos 
da rede vão produzir “Cartas a Luiz 
Gonzaga”. Dependendo do material que 
vier a ser criado pelos estudantes, ela 
disse que o prêmio será a publicação dos 
trabalhos. A importância da iniciativa 
também foi destacada por outro técnico 
que participou da elaboração da carti-
lha, o gerente de Identidade Cultural da 
Secretaria de Estado da Cultura, Noaldo 
Ribeiro, para quem o conteúdo é “bem 
sucinto e tem o objetivo de cutucar o es-
tudante e despertar o senso crítico para 
desejar conhecer os artistas”. 

Luiz Gonzaga, O Rei do 
Baião, é um dos artistas 

homenageados no Ano 
Cultural do Forró
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Vivências

A erosão, vandalismo e 
não implementação do Parque 
Arqueológico das Itacoatiaras 
de Ingá coloca em risco um 
patrimônio único de mais 
de 3 mil anos de história da 
Paraíba. Localizadas a 70 km 
de João Pessoa e a 40 km de 
Campina Grande, onde se 
destaca uma grande pedra 
de 24m de largura por 3m de 
altura, em meio a blocos de 
gneiss, estrangulando um rio, 
as Itacoatiaras têm chamado a 
atenção de estudiosos de todo 
o mundo.

Tombada pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artísti-
co Nacional (Iphan) desde 30 
de novembro de 1944, por ini-
ciativa de José Anthero Pereira 
Júnior, da Universidade de 
São Paulo, as Itacoatiaras de 
Ingá, (“pedras riscadas” em tupi) estão a mercê das 
chuvas que enchem o Rio Ingá, agravando o proces-
so de erosão, deste que é um dos mais importantes 
monumentos rupestres do país. A ação intermitente 
da chuva e do sol provoca choques térmicos que re-
sultam em escamações da pedra com a perda grada-
tiva de caracteres impressos em baixo relevo.

Além das ameaças ambientais são ainda mais 
danosas as humanas. Até bem pouco tempo houve 
comprovação de que vândalos praticavam tiro ao 
alvo na pedra. Foi construído um muro de proteção, 
segundo o voluntário Renato Alves da Silva que des-
de 2003 cuida do local diariamente, das 7 às 16 ho-
ras, juntamente com sua mulher Cecília. Os dois são 
responsáveis pelo bar e venda de cartões postais e 
souvenirs como a literatura de cordel contando a 
história da Pedra do Ingá, numa visão de um ser-
tanejo, como o texto de autoria de Vanderley de Bri-
to. A grande preocupação de Renato é que quando 
chega o período noturno não existe vigia no local. 
“Ninguém tem ideia do que ocorre à noite na Pedra. 
Se alguém vier com um equipamento cortante pode 
levar todas as inscrições e só vamos tomar conheci-
mento no dia seguinte”, adverte o voluntário que me 
recebe sem camisa na entrada da recepção.

Para Balduíno Lélis, um dos maiores e assíduos 
pesquisadores da Pedra do Ingá esta correu risco 
de desaparecer completamente em 1953, quando 
foi construída no local uma pedreira e por pouco as 
Itacoatiaras não se transformaram em paralelepípe-

Inicialmente, pelos entornos 
dos bairros, em marcha silencio-
sa, filhos de argentinos lembra-
vam os assassinatos da ditadura, 
1976/86. Depois, a faziam ao som 
de tambores e cantorias, ao lado 
de milhares de pessoas, artistas, 
membros e amigos das famílias de 
30 mil desaparecidos, caminhando 
até a Praça de Maio, nesta 
a Casa Rosada. Referin-
do-se aos terroristas de 
Estado entoavam palavras 
de ordem: “Vamos buscar 
vocês, onde se encontrem”. 
Assim nasceram os es-
craches, na língua espan-
hola. Diziam-se frustrados 
pelas “leis do esquecimen-
to”, que se arrastam desde 
o governo de Raul Afon-
sim. Reivindicam reaber-
tura de processos e maior 
agilidade da Comissão 
Nacional sobre a Desa-
parição de Pessoas. Consideram, 
porém, difíceis punições para em-
presas como a Ford, Clarín, Astansa 
e outras, que deram legitimidade 
aos elementos repressores.

A história praticamente idên-

tica no Chile, no Uruguai e no Bras-
il, que se interagiam por dois pilares 
repressivos: a Operação Condor e 
a Cia. Voltou a democracia de cada 
um, através de generosas Anistias. 
É o nosso caso, cujos criminosos 
de lesa-humanidade continuam 
abençoados por uma legislação 
negociada e pela Justiça. Aqui, os 

jovens decidem 
denunciá-los, 
expondo-os à 
execração públi-
ca. Seguindo o 
exemplo de nos-
so país vizinho 
criaram os Le-
vantes Populares 
da Juventude, 
no nosso idioma 
esculacho, por 
mim comentado 
no artigo anteri-
or. Já executadas 
duas rodadas, 

sendo visitados arredores das 
residências de torturadores, local-
izados em dez de nossas capitais. 
Para surpresa de suas vizinhanças, 
que desconheciam conviver com 
tais torturadores, cuja dor moral 

que se lhes aplicam deve mexer 
com seus sentimentos, se são 
humanos. 

Esculachar é um ato de defesa 
perante a história, e de estraté-
gia, pois propõe colaborar com 
a recém instituída Comissão da 
Verdade. Acreditamos no seu 
empenho, rebuscando a memória 
nacional e dela trazendo a ver-
dade dos acontecimentos, emergi-
dos de períodos negros, a partir 
da redemocratização de 1946. 
Todo esse esforço será inócuo se 
o Relatório Final tomar destino 
da Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos da OEA, or-
ganização que se converteu num 
instrumento de manipulação 
estadunidense, indiretamente 
conivente com aquela situação de 
arbitrariedades.  Ao contrário, a 
diplomacia brasileira deve tra-
balhar, em comum com as demais 
nações integradas na Comunidade 
dos Estados Latino-Americanos e 
Caribenhos, e com relativo açoda-
mento, no sentido da criação e de 
seu suporte instrumental do novo 
Sistema de Direitos Humanos. Só 
ela, caberá recepcioná-lo.

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

O milagre nordestino
Disso nunca esquecemos... Ela esteve aqui 

na Paraíba, pela primeira vez, mais ou menos 
há uns 20 anos. Advogada renomada, profes-
sora da PUC-SP, e consultora de investimentos 
para empresas de saneamento e irrigação, 
havia prestado serviços, durante muitos anos, 
para a Vale do Rio Doce, e ora viera para asses-
sorar empresas paraibanas de água e luz.

Encantada com as belezas do Nordes-
te, pois era daqueles paulistanos evoluídos, 
que sabem o que é bom, e não cultivam pre-
conceito algum contra os nordestinos, já se 
sentia ambientada. Aliás, com um pouco de 
amadurecimento cultural e experiência de 
viagens, não é difícil perceber que esse tipo 
de preconceito, como o racial, religioso, se-
xual, social estão ligados proporcionalmente 
ao nível intelectual e à educação de quem os 
sente. Quanto menos esclarecida e culta é 
uma pessoa, mais suscetível aos preconceitos 
sociais. Afinal, não há maior prova de peque-
nez espiritual do que se julgar melhor de que 
o próximo, semelhante ou qualquer outro ser 
criado pelo mesmo Deus.

Mas a nossa amiga, professora sensível e 
inteligente, de pronto percebeu que a qualida-
de de vida do Nordeste estava muito além da 
de seus conterrâneos. Ressalte-se que, àquela 
época, não tínhamos ideia no que se transfor-
maria, em poucos anos, o trânsito de nossa 
Capital. Nem tampouco da insegurança com 
que viríamos a conviver. Éramos felizes e não 
sabíamos?...

E ao regressar de uma viagem ao interior, 
veio mais embevecida, porém, um tanto impres-
sionada com os níveis de pobreza comparados 
aos do Litoral. “São duas Paraíbas, que vocês 
têm” - observou - “E só se mostra na TV esse 
lado seco e pobre que acabei de ver”.

Mais tarde, jantando em um dos pitorescos 
restaurantes da orla pessoense, ela arrematou: 
“Germano, meu amigo, para a sua terra só tem 
um jeito: a irrigação!”

Há poucos meses, quase duas décadas de-
pois de ouvir este “veredito”, fomos visitar uns 
parentes que passaram a residir em Petrolina 
(PE). Nem imaginem como ficamos surpresos, 
pois esperávamos tudo, menos encontrar uma 
cidade progressista, bem planejada, próspera, 
com um nível de qualidade de vida inimagi-
nável para as “brenhas” do esquecido Sertão. 
Vimos condomínios horizontais, pra mais de 10 
dez, com estrutura e arquitetura dos melhores 
do país. Vimos lojas, shoppings, universidades, 
grandes avenidas, belos edifícios residenciais, 
uma orla à beira do São Francisco de fazer inve-
ja a muita praia, e, pasmem: não vimos pobreza, 
nem um só mendigo na rua. Parecia que todo 
mundo tinha algo a fazer naquela organizada 
cidade.

À noite, meus primos nos levaram a um 
restaurante no município vizinho, Juazeiro, 
separado de Petrolina apenas por uma ponte, 
onde as diferenças gritavam. Um desordena-
mento urbano generalizado, poluição sonora e 
a clara evidência de que, ali, os desníveis so-
ciais eram bem mais altos.

Voltamos intrigados com essa diferença 
entre lugares tão próximos. A que se deve essa 
prosperidade de Petrolina? - perguntei-lhes. 
“Ah... foi um deputado pernambucano, chamado 
Nilo Coelho, autor de um projeto de irrigação 
responsável por esse milagre nordestino”.

E, tendo visitado Israel no ano passado, 
lembramos das avançadas tecnologias de irriga-
ção daquele povo, que consegue transformar 
desertos em lavouras e vinhedos... Tão bom 
que esse milagre viesse pra cá, como previa, há 
vinte anos, nossa amiga advogada.

Germano
Romero

Artigo Rogério Almeida
Presidente da Abrajet-PB

rogerioalmeidaturismo@yahoo.com.br

A atenção para as Itacoatiaras de Ingá (I)

Esculachar

Artigo Inocêncio Nóbrega
Jornalista 

inocnf@gmail.com

O leitor é notícia!
Marcelo D2 - @Marcelodedois

como tem ódio nas redes sociais... vc olha os TT e é só coisa ruim ... as pessoas 
pagam de boazinhas mas no fundo amam odiar mesmo 

Esculachar é um 
ato de defesa 
perante a história,  
pois propõe 
colaborar com a 
recém instituída 
Comissão da 
Verdade

dos para calçamento das ruas de João Pessoa.  Quem 
acionou a Justiça foi o paleontólogo, etnólogo, 
pesquisador Leon Francisco Rodriguez Clerot, con-
seguindo, assim salvar as inscrições para a posteri-
dade.

“Essa pedra é o que põe Ingá no mapa. Se ela 
desaparecer, a cidade some junto”, comenta Renato 
que me conduz até o local das inscrições rupes-
tres, onde me deixa sozinho com minha máquina 
fotográfica e retorna à recepção. Ao chegar ao local 
encontro um casal de namorados, bastante lixo 
(garrafas Pet vazias, copos descartáveis), e mato 
crescendo junto aos caracteres da pedra que segun-
do os estudiosos remontam à fase da pré-história 
brasileira.

Tão antigo quanto as pedras são os desejos e 
projetos de preservação do local, para Balduíno 
Lélis autor de “Inscrições rupestres: as Itacoatiaras 
do Ingá em Capítulos de História da Paraíba”, or-
ganizado por José Octávio de Arruda Melo, deveria 
ser construída uma cobertura móvel e sanfonada, 
que poderia ser recolhida quando fosse menor a 
incidências dos raios solares.  Balduíno chegou a 
construir uma reprodução rochosa por encomenda 
do Banco do Estado da Paraíba há alguns anos atrás 
e que mostram figuras que hoje já não existem em 
decorrência da erosão. Outro projeto é do desvio 
de um pequeno trecho do rio e a cobertura de uma 
área de 100 metros quadrados acima das inscrições 
rupestres

FOTO: Divulgação
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Santanna, O Cantador é atração 
de hoje do São João da Capital

Em cartaz

Música
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O cantor cearense Santanna vai interpretar músicas conhecidas do cancioneiro nordestino

Madagascar 3
Os Procurados

Os animais chegam a Mônaco e são perseguidos por uma agente

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. Divor-
ciada, a escritora Mavis Gary retorna para sua 
cidade natal, no Estado de Minnesota, Estados 
Unidos, disposta a reconquistar seu ex-namora-

O cantor, intérprete e de-
clamador Santana, O Cantador, 
sobe ao palco na penúltima 
noite do São João de João 
Pessoa – O Melhor da Gen-
te. Além do artista, o público 
também poderá dançar ao 
som do Swing Nordestino. En-
quanto isso, no tablado da cul-
tura popular, apresentam-se a 
Ciranda do Sol e o grupo Ami-
gos do Forró. O evento acon-
tece no Ponto de Cem Réis, a 
partir das 18h.

Atração principal de hoje, 
Santanna sobe ao palco prin-
cipal às 22h30. O músico teve 
sua infância influenciada pelo 
aboio do vaqueiro nordestino 
e pelo canto das lavadeiras, 
rezadeiras, violeiros e embo-
ladores. Decantar o lado mais 
positivo e autossuficiente do 
Nordeste é, portanto, um dos 
compromissos desse artista 
nascido em Juazeiro do Norte, 
no Ceará. A carreira profissio-
nal como cantor começou em 
1992. Antes disso, ainda em 
1984, Santanna conheceu Luiz 
Gonzaga, do qual se tornou ami-
go particular. Chegou a abrir 
shows e até ser vocal do grupo 
que acompanhava o “Rei do 
Baião”.

Na apresentação logo 
mais à noite, Santanna pro-
mete um repertório repleto de 
sucessos do cancioneiro nor-
destino, baseados em ritmos 
como xote, baião e forró, isso 
tudo marcado pela boa poesia 
e versos de importantes poe-
tas regionais. O resultado é um 
show com uma hora e meia de 
duração, em uma verdadeira 
reverência à nação nordestina.

O São João de João Pes-
soa – O Melhor da Gente é um 

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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SERVIÇO

Novo disco de 
Justin Bieber 
lidera vendas

Tirem as 
mãos de 
Briggida

Os amigos Alex, Marty, Mel-
man, Gloria, rei Julien e os pinguins 
deixam o continente africano rumo 
à Europa. Eles vão parar em Mônaco, 
onde passam a ser perseguidos por 
uma obcecada agente de controle 
animal. Em plena fuga, o grupo en-
contra abrigo em um circo em crise. 
Logo eles passam a ajudá-lo, inician-
do um processo de revitalização que 
poderá levá-los a uma turnê nos Es-
tados Unidos e, consequentemente, 
de volta para casa. 

do, Buddy Slade. Acontece que ele, atualmente, 
está casado com Beth e acaba de ganhar uma 
filha. Mesmo assim, Mavis não desiste e se 
reencontra com a rotina do colégio, passando a 
agir como uma adolescente. 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.

projeto desenvolvido pela Pre-
feitura de João Pessoa. A pro-
gramação é considerada uma 
das mais tradicionais do país, 
constituída, exclusivamente, 
por grupos e artistas nacionais 
e locais que tocam os ritmos 
considerados as matrizes do 
forró, como baião, xote, xaxado, 
rojão, xamego, balanço, miudi-
nho, forró-samba e quadrilha. 
Além do palco para shows há 
um espaço para as apresen-
tações de grupos da cultura 
popular (coco, ciranda, embo-
ladores, repentistas).  Este ano, 
os homenageados são Luiz 
Gonzaga e a cantora pernam-
bucana, radicada na Paraíba, 
Marinês, conhecida como a 
“Rainha do Xaxado”.

Outras atrações
No palco da cultura po-

pular, quem abre a progra-
mação da noite, por volta das 
18h, é a Ciranda do Sol, do 
bairro dos Novais. Herdeiro 
da tradição do mestre João 
Grande, Manoel Baixinho co-
manda o canto e o instrumen-
tal do grupo. No repertório, 
estão cirandas e cocos de roda 
tradicionais, ao som de bombo, 
caixa e ganzá. 

O grupo Amigos do Forró 
é o segundo a se apresentar 
no palco da cultura popular, a 
partir das 19h. Formado por 
seis componentes, o principal 
objetivo da banda é reavivar o 
forró tradicional. Os músicos 
começaram a carreira tocando 

nos quintais das casas de ami-
gos no Alto do Mateus e Centro 
de João Pessoa.

Já o Swing Nordestino se 
apresenta às 21h, já no palco de 
shows. Com 15 anos de estrada, 
traz no seu repertório sucessos 
do forró e relembra com frequ-
ência composições que foram 
sucessos nas interpretações de 
Flávio José, Trio Nordestino, 
Os Três do Nordeste, Alcymar 
Monteiro e outros nomes nacio-
nalmente conhecidos. Ao longo 
da carreira, Swing Nordestino 
já gravou dez CDs e sua trajetó-
ria rendeu prêmios. Os músicos 
também chegaram a participar 
de festivais regionais e se apre-
sentaram tanto no Nordeste 
como no Sul do país. 

A professora Briggida Rosely de 
Azevedo Lourenço, encontrada morta 
em seu apartamento, no bairro dos 
Bancários, deixou uma filha de 11 anos. 
Heleninha, de 12 anos, teve a mãe, na 
década de 70, também assassinada. 
Não sei que fim levou Heleninha. Não sei 
qual será o futuro da filha de Briggida.

Heleninha sonhava todas 
as noites que a mãe estava viva. E 
tinha fixação nos “olhos ruins” dos 
agressores. Ela já não podia ser mais 
apenas uma menina, que queria 
aprender línguas estrangeiras e ser 
bonita como a mãe.

Qual o tamanho do choque 
da filha de Briggida diante dos olhos 
do assassino da mãe? A dor e as 
consequências de uma perda brutal 
na vida dessa menina não parecem ter 
sido medidas nem pelo assassino e nem 
pela mídia que espetacularizou a foto 
de Briggida, estrangulada, estirada no 
chão do seu apartamento.

Quais são as contribuições desse 
trabalho jornalístico, além do aumento 
nos rendimentos dos proprietários da 
mídia sensacionalista? Ou da exploração 
de forma sádica e ridicularizadora das 
carências psíquicas do leitor/a? Em 
que contribui no combate à violência 
doméstica ou na mudança na abordagem 
de crimes que a mídia comumente 
anuncia com preconceitos sexistas? 
Que colaboração esse tipo de jornalismo 
traz para o combate ao femicídio, que 
se traduz no assassinato de mulheres 
como resultado extremo da violência 
de gênero praticada por companheiros, 
ex, namorados, familiares, agressores 
sexuais e violadores?

Pois é assim mesmo, dizem certos 
defensores. Justificam que esse gênero 
jornalístico já fazia sucesso na França 
no século XIX, com os jornais populares 
exploradores do fait divers, a principal 
fonte do noticiário sensacionalista 
e que designa a notícia de crimes e 
acontecimentos extraordinários.

O gênero sensacionalista está 
enraizado na imprensa desde os seus 
primórdios, pelo menos em países como 
França e Estados Unidos. Na França, 
por exemplo, entre 1560 e 1631, os 
primeiros jornais já se pareciam com 
essa mídia sensacionalista de hoje. 
Antes desses periódicos, há quem 
busque raízes desse tipo de jornalismo 
nos chamados “occasionnels”, folhetos 
ilustrados e impressos em papel 
simples.

Não é assim, não. A informação 
jornalística pode ser apresentada 
diferente, mesmo partindo do fait 
divers. A história de Heleninha, 
por exemplo, conheci pela escrita 
do jornalista Marcos Faerman. A 
reportagem “O Caso Bensadon: relato da 
destruição de uma família”, publicada 
no Jornal da Tarde, do mesmo grupo 
do Estadão, tem fortes ligações com o 
chamado Novo Jornalismo de Truman 
Capote, Tom Wolfe, Norman Mailler e Gay 
Talese.

Marcos Faerman, o fundador 
do jornal alternativo Versus, se sentia 
atraído pelas histórias policiais, de 
terror, pelos assassinatos misteriosos. 
Esse repórter tratou da Morte, da 
Angústia, da Amargura, do Horror, 
prezando pela humanização do relato. 
Ele tirava os crimes do território das 
histórias policiais e os transformavam 
em denúncia social. Prova de que o 
jornalismo pode ser construído para 
ser guardião atento de direitos e não 
para humilhar as pessoas. E menos 
ainda uma pessoa em condições tão 
desfavoráveis, já que morta.

O fenômeno One Direction 
não abalou o amor das 

adolescentes por Justin 
Bieber: o novo disco do cantor 
canadense, Believe, lançado 
no último dia 15, é até agora o 
maior lançamento do ano. Foram 
374 mil cópias vendidas na 
primeira semana, nos Estados 
Unidos, segundo informações da 
agência de notícias Reuters.

Sepultura tem 
equipamentos 
extraviados

E m meio à turnê do álbum 
Kairos, o Sepultura teve 

problemas na viagem entre 
Estados Unidos e Espanha. 
Parte do equipamento da 
banda foi extraviado no voo 
1056 na segunda-feira, após 
conexão em Portugal para 
viajar a Sevilla, onde um 
show estava marcado para 
acontecer na terça-feira. Dos 
22 itens embarcados, 16 
estavam desaparecidos no 
desembarque, sendo que três 
destes até agora ainda não 
foram encontrados até ontem. 
Eles tocaram no show com 
equipamentos emprestados. 

Sandra Moura
Doutora em comunicação e prof. da UFPB 
sandroca95@hotmail.com

Foto: Divulgação

M orreu na  última terça-feira 
a cineasta e roteirista 

americana Nora Ephron, diretora 
Julie & Julia (2009) e autora de 
Harry & Sally - Feitos um para 
o Outro (1989). Ela tinha 71 
anos e sofria de câncer. Ephron, 
ao longo da carreir,a se tornou 
uma das maiores grifes dos 
filmes românticos das últimas 
décadas. Ela também esteve à 
frente de filmes como Mens@
agem pra Você (1998), do 
qual foi diretora, e A Feiticeira 
(2005), protagonizado por 
Nicole Kidman. Ela recebeu três 
indicações ao Oscar, sempre na 
categoria melhor roteiro original, 
pelos trabalhos em “Silkwood 
- O retrato de uma coragem” 
(1983), “Harry & Sally” e 
“Sintonia de amor” (1993).

Nora Ephron 
morre nos EUA 
aos 71 anos

S ylvester Stallone venceu na 
justiça o processo movido 

pelo escritor Marcus Webb, que 
acusava o ator de plágio no 
filme Os Mercenários, de 2010. 
O juiz Jed Rakoff, afirmou que 
as alegações de Webb não têm 
mérito e que as semelhanças 
são muito vagas. As informações 
são do site da revista The 
Hollywood Reporter.

Stallone ganha 
processo movido 
por Marcus Webb

O leitor é notícia!
Erasmo Carlos - @erasmocarlos

Eu vou !!! Saiu a programação do Festival de Inverno de Guaranhuns...meu “Sexo 
& Rock n’ Roll” detona 5a Feira 19/07 as 00:30horas...uhuuuu!

Sigourney Weaver 
nos novos filmes 
de Cameron

A atriz Sigourney Weaver, 
que interpretou a Dra. 

Grace Augustine em Avatar, 
afirmou ao site Showbiz411 
que James Cameron vai filmar 
três sequências do sucesso de 
2009 simultaneamente e que 
ela estará presente em todos os 
filmes.
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Relíquia musical
Pâebirú, raro vinil de Lula Côrtes e Zé Ramalho, volta às lojas

Pâebirú, um dos 
discos mais raros 
do Brasil, foi 
lançado em uma 
edição especial com 
seu formato original 
pela gravadora 
Mr. Bongo

O leitor é notícia!
Paulo Coelho - @paulocoelho

O alucinógenos mais forte do planeta chama-se amor. Todo mundo perde a 
cabeça

Jotabê Medeiros
Agência Estado

É possivelmente o mais caro e o mais raro disco 
nacional. Passou quase 40 anos sumido, mas 
agora pode ser encontrado em diversas lojas em 
seu formato original, em vinil, um elepê duplo. 
Trata-se de Pâebirú, de Lula Côrtes e Zé Ramalho, 
gravado entre outubro e dezembro de 1974 na 
extinta gravadora Rozenblit (fundada em 1954 
por José Rozenblit no Recife, Pernambuco). Logo 

após ter sido gravado, a sede da gravadora pegou fogo com o 
material dentro. Conseguiram salvar poucos exemplares, que 
passaram a ser disputados nos sebos como diamantes na savana 
sul-africana – chegaram a pagar US$ 4 mil (cerca de R$ 8 mil) por 
um LP autêntico, um preço maior até do que o alcançado pelo 
disco “proscrito” de Roberto Carlos, Louco por Você.

O próprio Zé Ramalho disse uma vez que a única cópia que 
tinha de Pâebirú era “um vinil pirata alemão”. Por uma artimanha 
do “copyright” global, o disco duplo em vinil foi agora lançado 
numa edição especial de luxo em Londres, pela gravadora Mr. 
Bongo, e está disponível para venda em lotes importados nas 
lojas especializadas (a Livraria Cultura possui umas 20 cópias). 
A Mr. Bongo atua em Londres desde 1989 (surgiu na esteira da 
loja Daddy Kool’s Reggae, em Berwick Street) e especializou-se 
em relançar avis raras da música - possui, no catálogo, discos do 
próprio Lula Côrtes, Flaviola e o Bando do Sol, Marconi Notaro 
e outros.

Pâebirú se tornou uma raridade por outros fatores além 
do incêndio que destruiu as masters. Zé Ramalho e Lula Côr-
tes, seus autores nunca quiseram fazer uma reedição. Lula 
morreu em março do ano passado (sua última participação 
musical foi no disco de Lirinha, tocando seu tricórdio, uma 
cítara marroquina, na faixa “Adebayor’).

Interessante ouvir um álbum do qual todo mundo 
fala há décadas e pouquíssimos conhecem. A psico-
delia misturada ao senso de improviso jazzístico e 
aos ritmos nordestinos compõe uma antevisão 
musical rara. Nada igual foi feito antes ou 
depois na MPB. Pâebirú é uma palavra de 
origem inca que quer dizer ‘O Caminho 
da Montanha do Sol’. Os grafismos e os 
mistérios arqueológicos da Pedra do 
Ingá (situada em Ingá do Bacamar-
te, na Paraíba) um precioso sítio 
histórico, também são explo-
rados no álbum, que abre com 
o tema da entidade mitológica 
Sumé (também nome de cidade 
do Estado).

Com eles no disco, estavam 
Robertinho do Recife, Marconi Notaro, 
Jarbas Mariz, Zé da Flauta, Geraldo Azeve-
do, Alceu Valença e o incrível Dom Tronxo, que 
acabou se tornando um guitarrista cult posteriormente. 
Na época, Lula Côrtes já tinha em seu currículo o álbum 
Satwa (1973). Zé Ramalho já tinha tocado com Alceu 
Valença, e trazia na bagagem a experiência de grupos de 
Jovem Guarda e ecos da beatlemania (como a banda Os 
Quatro Loucos).

O elepê duplo é dividido em quatro partes, cada uma de-
dicado a um dos quatro elementos da natureza: Terra, Ar, Fogo e 
Água. A faixa ‘Harpa dos Ares’ é uma composição de Geraldinho 
Azevedo com Côrtes e Ramalho, e tem Dom Tronxo tocando sua 
guitarra. Zé Ramalho conta que ele vive hoje em uma fazenda em 
Carucaru, e que era um dos personagens mais loucos daqueles 
anos psicodélicos, à frente do grupo Dom Tronxo & As Borbo-
letas Cor de Leite.

Em uma entrevista para o documentário Nas Paredes 
da Pedra Encantada, no ano passado, Zé Ramalho conti-
nuou sem explicar muito bem por que manteve o disco 
impedido de ser relançado durante tantos anos. Mas 
falou do caso. “Quando Pâebirú foi lançado, há mais 
de 30 anos, na época em que saiu, apesar da cheia 
que aconteceu, ninguém falou nada sobre ele. 
Alguns álbuns foram mandados aqui pro Rio de 
Janeiro. Por que tantos anos depois? Deviam 
ter falado sobre isso naquela época. Eu acho 
apenas incrível que se vislumbre tudo isso 
em torno de um trabalho que já foi feito 
há muito tempo”, afirmou.
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Pesquisa revela que é 
grande o desperdício de 
água entre os brasileiros
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UFPB já detém domínio da tecnologia de produção

A Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) já detém 
o domínio da tecnologia de 
produção de chip, por inter-
médio dos laboratórios de 
pesquisa Lasid e Lasic, que 
desenvolvem o seu primei-
ro circuito integrado com 
alta escala de integração 
VLSI (Very Large Scale In-
tegration). O chip, denomi-
nado BSMILC, sigla que se 
traduz em inglês Biological 
Signals and Medical Im-
ages Lossless Compressor 
(Compressor Sem Perdas 
de Sinais Biológicos e Im-
agens Médicas) tem como 
objetivo comprimir sinais 
biológicos e imagens médi-
cas sem perdas, através de 
modelo adaptativo e con-
textual baseado no algorit-
mo PPM (Prediction by Par-
tial Matching), código Gray 

}Laboratórios de pesquisa 
estão desenvolvendo o 
primeiro circuito integrado

e codificação aritmética, im-
plementado em hardware.

O circuito possui 
600.000 transistores, quat-
ro níveis de metal, área de 
26,7 mm2 e fabricado com 
tecnologia de 0,35 µm. As 
aplicações do circuito estão 
voltadas para uso na fabri-
cação de qualquer equipa-
mento portátil para monit-
oramento e armazenamento 
de sinais biológicos e im-
agens médicas durante 
grandes períodos de tempo, 
devido às características 
de compressão sem perdas 
efetuada pelo chip, possibil-
itando aquisição de grandes 
volumes de sinais e ga-
rantindo maior precisão no 
diagnóstico médico.

O projeto foi desenvolvi-
do sob a coordenação do pro-
fessor José Antonio Gomes 
de Lima, com participação 
dos pesquisadores Antônio 
Carlos Cavalcanti e Leonar-
do Vidal Batista, de acordo 
com a legislação do Progra-

ma Brazil-IP 2008, do Con-
selho Nacional de Pesquisa 
e e Desenvolvimento Tec-
nológico (CNPq), usando a 
metodologia BVM (Brazil-IP 
Verification Methodology). 
Foram responsáveis pelo 
desenvolvimento os me-
strandos do PPGI, Yuri Gon-
zaga Gonçalves da Costa, 
Bruno Maia de Morais, Dan-
iel Soares e Marques,  João 
Janduy Brasileiro e Lucas 

Lucena Gambarra. E, ainda, 
Igor Gadelha Pereira (aluno 
IFPB).

Dezesseis amostras 
do chip foram recebidas, 
após fabricação e testadas 
com êxito, comprovando o 
sucesso da metodologia que 
prevê, entre outros procedi-
mentos, a prototipagem em 
FPGA antes da fabricação. 
José Antonio disse que o pro-
jeto tem grande relevância 

para a UFPB e para o Progra-
ma de Pós-Graduação em In-
formática (PPGI) do Centro 
de Informática, pelo domínio 
da metodologia de projeto de 
circuitos integrados, visando 
atender à demanda de proje-
tistas de circuitos integrado 
no país. Nesse particular, o 
Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovação (MCTI) 
reconhece a existência dessa 
demanda tecnológica.

O desenvolvimento dos 
chips e a capacitação de mão 
de obra especializada para 
a produção dessa tecnolo-
gia é uma iniciativa do pro-
grama Brazil-IP, que existe 
desde 2003, e conta com 16 
universidades públicas par-
ticipantes, sendo seis delas 
somente da região Nordeste.

Nessa segunda fase do 
programa, seis chips fo-
ram projetados, entre eles 
o Biological Signals and 
Medical Images Lossless 
Compressor (BSMILC) de-
senvolvido por estudantes 
e professores do curso de 
Ciências da Computação 
da UFPB. Esse circuito in-
tegrado tem como objetivo 
também comprimir sinais 
biológicos e imagens médi-
cas sem perdas, auxiliando 
os médicos a um diagnósti-
co mais preciso.

Programa inclui 
16 universidades

O trabalho de pesquisa do chip, que comprime os sinais emitidos pelo paciente, começou em 2008

Foto: Divulgação
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Extrativismo sem 
sustentabilidade

Bairro carioca ganha  
parque sustentável

Associação propõe 
sacola reembolsável

O extrativismo no Cerrado 
ainda é pouco explorado, mas pode 
ser mais uma opção sustentável 
para o bioma. O exemplo vem de um 
casal de Brasília, que investe nos 
sabores de espécies nativas para 
fabricar sorvetes e picolés. O pro-
prietário da sorveteria, Bartolomeu 
Rodrigues, explica que eles se 
associaram a cooperativas de cat-
adores, capacitados para colher os 
frutos preservando o ecossistema.

A engenheira florestal Eneida 
Silveira coordena um grupo na Uni-
versidade de Brasília que conseguiu, 
pela primeira vez, cultivar mudas de 
plantas do Cerrado em laboratório, 
apesar da dificuldade para se prop-
agar essas espécies pelos meios 
clássicos, como o uso de sementes. 
“Desenvolvemos propagação de es-
pécies de interesse econômico, me-
dicinais ou frutíferas, para a criação 
de um sistema sustentável para o 
Cerrado. Muitas plantas são medici-
nais, mas muito pouco estudadas”, 
afirmou ela.

Desde o dia 23 último, o 
bairro de Madureira, zona norte 
do Rio de Janeiro, passou a contar 
com uma área de lazer construída 
de acordo com as diretrizes de 
sustentabilidade discutidas na 
Conferência das Nações Unidas so-
bre Desenvolvimento Sustentável, 
a Rio+20, que terminou no último 
dia 22. Obra da prefeitura, o parque 
tem área de 103 mil metros quad-
rados, é o terceiro maior da cidade. 

O parque foi implantado ao 
longo de uma faixa de mais de 1 
quilômetro de extensão, que era 
ocupada pelas torres de transmissão 
de energia da concessionária Light. 
Entre outros itens sustentáveis, 
o Parque de Madureira conta com 
sistema de irrigação para consumo 
controlado de água, controle térmi-
co e de resíduos sólidos, sistema de 
reuso de água e iluminação com 400 
lâmpadas de LED, de baixo consumo. 
Foram plantadas mais de 1,2 mil ár-
vores na área de lazer, que tem ainda 
ciclovia, equipamentos para ginásti-
ca, circuito de skate e quadras de 
vôlei e de futebol.

A Associação Paulista de 
Supermercados (Apas) apresentou 
ao Ministério Público de São Paulo 
e à Fundação Procon propostas 
para compensar o fim das sacolas 
plásticas nos supermercados do 
Estado. Uma das ideias é oferecer 
três tipos de sacolas ao consumidor 
que fizer compras no supermercado 
e se esquecer de levar a embalagem 
reutilizável - as feitas em papel, 
as de material biocompostável, ou 
seja, fabricadas com amido e bio-
degradáveis, ou as recicladas, fab-
ricadas com sobras de plástico em 
indústria. Essas sacolas custariam 
entre R$ 0,07 ou R$ 0,25.

Outra proposta seria a de 
compensar o valor que foi gasto pelo 
consumidor na compra da sacolinha 
no supermercado. Ao optar por uma 
dessas sacolas, a compra será dis-
criminada no tíquete do caixa e, na 
próxima vez em que se dirigir ao es-
tabelecimento, o consumidor poderá 
devolver essa sacola (mesmo que o 
Estado em que ela se encontre já não 
seja o mesmo de quando a adquiriu) 
e receber de volta o dinheiro que 
pagou, de forma integral.

País não se preocupa com desperdício  
fOTO: Divulgação
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ÁguA PotÁvEl

}80% da população admitem 
que terão problemas de 
abastecimento no futuro

 Pesquisa divulgada on-
tem pela organização não 
governamental WWF-Brasil 
revela que é grande o des-
perdício de água entre os 
brasileiros. “Mais de 80% 
dos brasileiros consultados 
em 26 estados da Federação 
reconheceram que vão ter 
problemas de abastecimento 
de água no futuro e, desses, 
68% reconheceram que o 
desperdício de água é a prin-
cipal causa desse problema”, 
disse o coordenador do Pro-
grama Água para a Vida da 
WWF-Brasil, Glauco Kimura 
de Freitas.

A sondagem revelou ain-
da que 67% dos lares pesqui-
sados enfrentam escassez de 
água. No Nordeste brasileiro, 
29% dos domicílios sofrem 
com esse problema. O con-
sumo médio diário de água 
por brasileiro, da ordem 
de 185 litros, está próximo 
ao da União Europeia (200 
litros per capita). Segundo 
Freitas, “a média mascara 
uma desigualdade”, uma 
vez que o Semiárido do 
Brasil apresenta consumo 
médio de água diário inferi-
or a 100 litros, aproximan-
do-se, portanto, de regiões 
da África Subsaariana, onde 
o consumo é abaixo de 50 
litros/dia por pessoa.

A sondagem chama a 
atenção para o desconheci-
mento da maioria da pop-
ulação sobre o real consu-
mo de água no Brasil. Na 
pesquisa, 81% dos entre-
vistados apontaram a in-
dústria e o setor residencial 
como os vilões do gasto de 
água quando, na verdade, o 
setor agrícola, em especial 
a irrigação, é o maior con-

sumidor do insumo (69%). 
A pecuária consome 11% 
de água; as residências ur-
banas, também 11%; e a in-
dústria, 7%.

“Como 80% da popu-
lação brasileira vive nas ci-
dades, a percepção do cidadão 
é muito voltada aos proble-
mas da água que ele enfren-
ta nas metrópoles. Somente 
1% das pessoas reconheceu 
que o problema de água está 
na zona rural também. Ou 
seja, que aquela água que 
sai da torneira dele vem de 
uma nascente que está, às 
vezes, a quilômetros da sua 
casa”, disse Freitas.

De acordo com a pesqui-
sa, só 1% dos consultados 
admitiu que o desmatamen-
to e a degradação dos siste-

mas naturais causam prob-
lemas de água. “Isso mostra 
que o cidadão tem uma visão 
bastante limitada da tornei-
ra para frente. Da torneira 
para trás, há um desconhec-
imento muito grande”.

O desperdício é eleva-
do nas residências. Cerca 
de 48% dos entrevistados 
reconheceram que desper-
diçam água em suas casas, o 
que revela crescimento em 
relação aos cinco anos ante-
riores, quando essa parcela 
atingia 37%. “Mais de 45% 
reconheceram que não ad-
otam nenhuma medida de 
economia de água nos seuss 
domicílios”.

Segundo Freitas, falta 
coerência entre o discur-
so e a atitude. Do total de 

consultados, 30% disseram 
tomar banhos demorados, 
de mais de dez minutos. Em 
2006, essa parcela era 18%.

Freitas atribuiu cos-
tumes como não fechar a 
torneira enquanto se escova 
os dentes ou lavar a calçada 
com mangueira à cultura 
de abundância que existe, 
de forma geral, no Brasil, 
devido à sua dimensão con-
tinental e à abundância de 
florestas e rios. Com isso, a 
cultura da abundância aca-
ba levando ao desperdício. 
“Infelizmente, o brasileiro 
começa a sentir o problema 
quando ele já está instalado. 
Ou seja, quando tem raciona-
mento, escassez”.

 “O problema no Brasil 
não é questão de falta d’água. 

É a má distribuição. Existe 
um descompasso entre a 
demanda e a oferta”. Freit-
as destacou que, no Nord-
este, região que concentra 
um grande contingente da 
população brasileira, já ex-
iste escassez de água, en-
quanto em regiões como o 
Centro-Oeste e o Norte, que 
concentram menos de 10% 
da população, há mais abun-
dância de recursos hidrícos.

O levantamento servirá 
de base para a elaboração de 
novas campanhas de educação 
e conscientização dos ci-
dadãos sobre a necessidade 
de preservação dos manan-
ciais de água na zona rural 
e sobre como evitar o des-
perdício de água nos dom-
icílios.

o leitor é notícia!

Segundo dados divulgados pela 
Organização das Nações Unidas 
para a Educação, Ciência e a Cultu-
ra (Unesco), setenta por cento da 
superfície do planeta é coberta por 
água, e quase toda a 
água que existe na Ter-
ra (97,5%) é salgada e 
se encontra nos ocea-
nos, sendo imprópria 
para o uso agrícola e 
industrial.

Apenas 2,5% da 
água do planeta Terra 
é doce e a maior parte 
está em geleiras. Con-
forme a Unesco, menos 
de 1% de toda a água 
que existe é própria 
para consumo do ho-
mem e está nos rios, 
lagos e lençóis subterrâ-
neos (difícil acesso). 

E o relatório do órgão da ONU 
para o Desenvolvimento Humano 
(PNUD), diz que cerca de 1,1 bilhão 
de pessoas não têm acesso à água 
tratada no mundo. E 2,6 bilhões não 
têm instalações básicas de sanea-
mento (maioria dessa população vi-
vendo na África e na Ásia). O PNUD 
diz, ainda, que metade dos leitos 

hospitalares é ocupado por doenças 
causadas pelo uso de água impró-
pria,e a diarreia tira a vida de 4.900 
crianças menores de 5 anos por dia. 

Enquanto um habitante de Mo-
çambique usa, em mé-
dia, menos de 10 li-
tros de água por dia, 
um europeu consome 
entre 200 e 300, e um 
norte-americano, 575 
(50 litros só nas des-
cargas). Cada pessoa 
deveria ter disponíveis 
ao menos 20 litros de 
água para consumo, 
por dia.

A água está dis-
tribuída pelo planeta 
de forma desigual.Vá-
rios países da África e 
Oriente Médio já não 
tem água. De toda a 

água doce disponível no planeta, 
aproximadamente 13,7% estão no 
Brasil. A Bacia Amazônica concen-
tra 73% do volume de água doce do 
país. Os 23% restantes distribuem-
se desigualmente pelo Brasil, para 
atender a 93% da população. O Nor-
deste com 28% da população possui 
menos de 5% das reservas. 

Oceanos concentram 97,5% dos 
recursos hídricos do planeta

impróprio para o consumo Amazonas tem maior 
volume de água doce

A Bacia Amazônica, 
a maior bacia hidrográfi-
ca que conta com  maior 
volume de água doce do 
mundo, abrange cerca de 
40% da América do Sul, e 
mede cerca de 6.915.000 
quilômetros quadrados. 
Suas origens mais remo-
tas encontram-se no in-
ter-planalto andino, a uma 
curta distância do Oceano 
Pacífico. 

A área coberta pelas 
águas do rio Amazonas e seus 
afluentes mais do que triplica 
durante o período de um ano. 
Em uma seca média 110.000 
quilômetros quadrados das 
terras estão cobertas de 
água, enquanto que na es-
tação chuvosa a área alaga-
da da Bacia Amazônica sobe 
para 350.000 quilômetros 
quadrados. 

A quantidade de água 
liberada pela Amazônia no 
Oceano Atlântico é enorme: 
até 300.000 metros cúbi-
cos por segundo na época 
das chuvas. A Amazônia é 
responsável por um quin-
to do volume total de água 
doce entrando nos oceanos 
mundiais.

A Alta Amazônia tem 
uma série de grandes sis-
temas fluviais no Peru e 

Equador. Entre outros, 
estes incluem os seguin-
tes rios: Morona, Pastaza, 
Nucuray, Urituyacu, Cham-
bira, Tigre, Nanay, Napo, 
Huallaga e Ucayali.

A mais distante nascente 
do Amazonas foi descober-
ta em 1996, como sendo 
um riacho coberto de neve 
a 5.597 metros no pico 
chamado Nevado Mismi 
nos Andes peruanos, cerca 
de 160 km a oeste do Lago 
Titicaca e 700 km a sudeste 
de Lima. 

As águas do Nevado 
Mismi correm para o Rio 
Apurimac, que é um aflu-
ente do Ucayali, que mais 
tarde se junta ao Marañón 
para formar o Amazonas 
propriamente dito. 

Embora este seja o 
ponto em que a maioria dos 
geógrafos identificam como 
a nascente do Amazonas 
propriamente dita, no Bra-
sil, o rio é conhecido nesta 
região como Solimões. 

Pouco depois as águas 
do Rio Negro se juntam às 
águas do Rio Solimões e, 
por mais de seis quilômet-
ros, estas águas correm 
lado a lado sem se misturar 
neste trecho da bacia ama-
zonica. 

Distribuição 
pelo plane-
ta é de for-
ma desigual e 
países da África 
e Oriente Médio 
já não têm 
água

Na região Nordeste, 29% dos domicílios sofrem com o problema de falta de água e a questão central no Brasil é a má distribuição 

Maranhão Em Alerta - @MA_emalerta
Não fechar a torneira enquanto se escova os dentes ou lavar a calçada com 

mangueira, levam ao desperdício de água. http://ow.ly/bRyre
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Educação

O alto custo é um 
dos motivos pelos 
quais o Brasil não 
faz levantamentos 
nacionais anuais 

sobre consumo de drogas, 
segundo afirmou a secretá-
ria nacional interina de Po-
líticas sobre Drogas, Carla 
Dalbosco. A última pesqui-
sa desse porte foi feita em 
2005. A secretária interina 
informou que a Secretaria 
Nacional de Políticas sobre 
Drogas (Senad) está tra-
balhando em um novo le-
vantamento domiciliar, que 
deve ser feito ainda este 
ano.

“Em um país de dimen-
sões continentais, uma pes-
quisa como essa envolve 
um aporte de recursos mui-
to alto. Não é que o Brasil 
não tenha dados consisten-
tes, se vocês acessarem o 
Observatório Brasileiro de 
Informações sobre Drogas, 
tem lá muitos resultados de 
pesquisas (pontuais)”, disse 
a secretária interina.

A falta de dados sobre 
uso de drogas no país mo-
tivou uma reclamação do 
Escritório das Nações Uni-
das sobre Drogas e Crime 
(Unodc) ao Brasil, durante 
o lançamento do Relató-
rio Mundial sobre Drogas 
2012, divulgado no último 
dia 26. O representante do 
Unodc para o Brasil e Cone 
Sul, Bo Mathiasen, disse não 
saber qual é a prevalência 
do consumo de crack e de 
cocaína no Brasil.

Além do novo levan-
tamento nacional, a Senad 
está desenvolvendo uma 
pesquisa sobre consu-
mo de crack no Brasil, em 
parceria com a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a 

universidade americana de 
Princeton. Os primeiros re-
sultados deveriam ter sido 
divulgados no ano passado, 
no entanto, de acordo com 
Carla Dalbosco, a pesquisa, 
por ser complexa, demorou 
mais tempo do que era es-
perado.

“Ela está sendo fina-
lizada. É uma pesquisa 
complexa, porque não se 
destinava apenas a saber o 
número de usuários, mas 
entender o contexto de vida 
desses usuários. Apesar da 
pesquisa não ter sido con-
cluída ainda, os primeiros 
dados serão divulgados em 
breve”, garantiu.

De acordo com Carla 
Dalbosco, o governo procura 
investir principalmente em 
ações preventivas. “Enten-
demos que se a gente conse-
guir antecipar essas ações, 
fica mais fácil contornar o 
problema. A nossa aposta 
é na formação dessa rede 
e social, entendendo que o 
tema não vai ser resolvido 
de forma isolada, mas que 
depende e congrega vários 
setores diferentes”.

A secretária interina 
participou no dia 26 passa-
do do lançamento da nova 
etapa do projeto Diga Sim 
à Vida, uma parceria com o 
Instituto Maurício de Sousa. 
Revistas de A Turma da Mô-
nica incentivando o combate 
às drogas serão distribuídas 
em 15 mil escolas públicas. 
Durante o evento, também 
foram entregues os prêmios 
dos concursos promovidos 
pela Senad sobre o tema: 
Prevenção do Uso de Drogas 
é Compromisso de Todos. 
Os concursos são voltados a 
ações preventivas nas esco-
las e na comunidade.
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Drogas no Brasil
Custo alto impede levantamento do consumo 

Fotos: Divulgação

O leitor é notícia!
Drauzio Varella - @drauziovarella

Dia Mundial de Combate às Drogas: o uso de droga libera neurotransmissor estimu-
lante nas áreas de prazer do cérebro?.http://drayziovarella.coj.br/dependencia -

Uso de cocaína diminui na América Latina
O Escritório das Nações 

Unidas sobre Drogas e Crime 
(Unodc) divulgou no dia 26 
passado, em Brasília, o Rela-
tório Mundial sobre Drogas 
de 2012, no qual estima que 
houve nos últimos anos uma 
redução do uso de cocaína na 
América do Sul. No período 
de 2009 a 2010, a prevalên-
cia caiu de 0,9% para 0,7% 
da população.

O dado, no entanto, não 
é seguro, pois, entre outros 
motivos, não tem informação 
precisa sobre o consumo da 
droga no Brasil. “Percebe-se 
um aumento no consumo de 
cocaína no Brasil, mas a fal-
ta de dados novos para este 
país impede um melhor en-
tendimento do impacto nas 
estimativas regionais”, des-
creve o relatório.

Segundo Bo Mathiasen, 
representante do Unodc para 
o Brasil e Cone Sul, os dados 
disponíveis sobre o consumo 
da cocaína e seus derivados 
no país ainda são de 2005. 
“Nós não sabemos qual é a 
prevalência do consumo de 
crack e de cocaína no Brasil”, 
reconheceu. Uma das difi-
culdades para saber sobre 
o consumo é que ainda não 
há consolidação nacional 
dos dados das Secretarias de 
Segurança dos Estados, que 
também combatem o tráfico 
e consumo de drogas. A pre-
visão do Ministério da Justiça 
é ter os dados consolidados 
no próximo trimestre.

Apesar da falta de infor-
mação, o Unodc atesta que 
houve aumento recente do 
consumo da cocaína no Brasil. 
“Embora não existam dados 
recentes sobre o uso de dro-
gas ilícitas no Brasil, especia-

Um dado preocupa au-
toridades e especialistas no 
Brasil: o uso de drogas está 
acontecendo cada vez mais 
cedo na vida dos brasileiros. 
“Esta é a grande preocupa-
ção nossa devido à preco-
cidade do acesso ao álcool 
e às demais drogas, sendo 
que o que fica mais notório 
é o abuso, o uso excessivo 
do álcool, entre menores de 
18 anos”, disse à Agência 
Brasil a psicóloga Leandra 
Iglesias, diretora da unida-
de serrana da Associação 
Brasileira de Alcoolismo e 
Outras Drogas (Abrad). Ela 
participou da 14ª Semana 
Nacional de Prevenção ao 
Álcool e Outras Drogas, que 
ocorreu recentemente na 
cidade de Petrópolis, na re-
gião serrana fluminense.

De acordo com a Abrad, 
o uso do álcool e do tabaco 
começa em torno de 12 anos 
de idade, em média. “Nós cos-
tumamos dizer que o álcool e 
o cigarro, que são as drogas 
legais, são a porta de entrada 
para as drogas ilegais”, desta-
cou Leandra Iglesias. “Esta é 
a nossa preocupação, porque 

ninguém começa com uma 
droga pesada”, completou.

Cerca de 12,5% da po-
pulação brasileira são de-
pendentes de álcool. E o 
consumo entre as mulheres 
aumentou 55% nos últimos 
dez anos, “de forma abusiva”, 
informou a psicóloga.

A Semana Nacional de 
Prevenção ao Álcool e Outras 
Drogas promoveu palestras 
nas escolas sobre os danos 
do álcool ao cérebro e sobre 
o uso de esteroides e anabo-
lizantes, considerados dro-
gas sintéticas que causam 
dependência psicológica, en-
tre outros temas.

Leandra Iglesias alertou 
que da mesma forma que as 
drogas ilícitas, os esteroi-
des e anabolizantes causam 
danos em diversas áreas 
do organismo humano e do 
cérebro, inclusive com dife-
renciação entre malefícios no 
organismo feminino e mascu-
lino. “É bastante preocupan-
te, porque o jovem não sabe 
disso e, em busca do corpo 
sarado, usa essas substân-
cias de forma não criteriosa”.

A questão das drogas é enfrentada com ações preventivas no país que, logo mais, estará divulgando pesquisa complexa sobre o tema

Acesso precoce aos vícios

listas percebem um aumento 
no uso de cocaína em 2010”, 
assinala o relatório. “A percep-
ção é que aumentou. Até que 
nível, nós não sabemos com 
certeza”, disse Bo Mathiasen.

A explicação para o su-
posto aumento de consumo 
de drogas se dá pelo cresci-
mento da renda em alguns 
estratos sociais e também 
pela a penetração do crack 
- que utiliza a pasta de coca, 
mais barata que a cocaína 
pura - na população mais 
pobre. “Tornou-se bastante 
visível que as pessoas estão 
usando crack; e as pessoas 
que estão usando crack são 
dos grupos sociais de me-
nor renda, que devem estar 
entrando no consumo de co-
caína e de derivados”, aponta 

Roberto Tikanori, coordena-
dor de Saúde Mental do Mi-
nistério da Saúde.

“O fenômeno do crack 
joga luz sobre uma popula-
ção que já estava desassisti-
da. A gente começa observar 
um grupo que as políticas 
públicas não os atingem, 
de fato”. Segundo Tikano-
ri, muitos dos usuários não 
têm documentos pessoais 
e nem endereço, o que difi-
culta o cadastramento para 
atendimento até mesmo em 
programas como o Bolsa Fa-
mília.

Para atingir essa popu-
lação, o Ministério da Saú-
de tem feito convênios com 
estados e municípios para 
criar consultórios ambulan-
tes que atendam à população 

na rua. Já estão “pactuadas” 
92 unidades, mas nem todas 
entraram em funcionamento 
ainda. Além disso, o gover-
no quer ampliar o número 
dos centros de Atenção Psi-
cossocial (Caps), incluindo 
municípios de menor porte. 
Atualmente, há cerca de 1,8 
mil Caps em funcionamento 
em todo o país.

De acordo com Bo Ma-
thiasen, a falta da presença 
do Estado propicia o consu-
mo de drogas assim como a 
produção. É o que acontece 
no Afeganistão, Colômbia, 
Mianmar e Peru, onde as áre-
as de produção “são áreas de 
instabilidade onde o Estado 
não tem muita influência ou 
influência alguma”, assinala o 
representante.

A falta de presença do Estado facilita a produção e o consumo de cocaína, entre outras drogas



Prêmios

OS MELHORES TRAJES JUNINOS  da Feijunina 
vão ser premiados com uma peça da Calzature, de 
Fátima Lisboa, uma da Maison du Chef, de Suzana 
Brindeiro, e um final de semana para duas pessoas 
no hotel Marinas Resort, na praia de Pipa, RN, atra-
vés da Apoio Tur, de Joana e Izaul Lopes.

O evento acontece no próximo domingo no 
restaurante Panorâmico, a partir das 12h, no Clube 
Cabo Branco, com animação do Forró do Gavião, 
feijoada e coquetéis da cachaça Cigana.

FOTO: Goretti Zenaide

Moda engajada
A GRIFE PERNAMBUCANA Movimento, que participa 

há vários anos do São Paulo Fashion Week, colocou na 
passarela do maior evento de moda da América Latina, um 
modelo de biquíni e maiô com um apelo turístico para que 
as pessoas visitem Recife. Foi com a mensagem “Recife te 
quer”, da campanha publicitária desenvolvida pela prefeitura 
para atrair turistas de todo o país.

Uma boa, portanto, a Movimento se engajar e divulgar 
para o mundo sua terra. Ação esta que poderia ser imitada 
por quem faz moda nestas plagas paraibanas.

Internacional
A MODA brasileira 

ganha cada vez mais 
os corações dos britâ-
nicos. A Vogue inglesa 
destacou na sua últi-
ma edição as marcas 
Osklen, Alexandre Her-
chcovitch, Marta Me-
deiros, Patrícia Vieira e 
Patrícia Bonaldi.

Também em Lon-
dres, será instalado 
um espaço dedicado 
à moda brasileira no 
ambiente da Bluebird, 
durante a London 
Fashion Week que vai 
acontecer no mês de 
setembro.

Artesanato
O SALÃO DE ARTESANATO Paraibano, que 

acontece até este sábado em Campina Grande, 
deve atingir, em 20 dias de funcionamento,  o 
montante de R$ 600 mil em vendas de peças 
produzidas pelos artesãos paraibanos. O evento 
é promovido pelo Governo do Estado e pelo 
Sebrae Paraíba, através do Programa de Arte-
sanato Paraibano, presidido pela primeira-dama 
Pâmela Bório e coordenado por Ladjane Sousa.

Norma e Hélio Pedrosa marcarão presenças no próximo domingo na Feijunina 2012 

Acácia e Hailton Nascimento, Fátima e Petrônio Brandão, Leôncio Neto e Leda Brandão, Tolstoi e 
Salete Brandão nos festejos do Clube Cabo Branco

FOTO: Osmar Santos

Turismo
A REUNIÃO da Abrajet, sob o comando de 

Rogério Almeida, aprovou ações que vão lançar 
a candidatura da cidade de João Pessoa para se-
diar o congresso nacional da entidade em 2014.

O encontro foi realizado no Hotel Bristol 
Flexy Porta do Sol, na praia do Bessa.

Coletiva
O ARTISTA PLÁSTICO  Frans Krajcberg dá entre-

vista coletiva hoje, às 9h no Salão Panorâmico da Torre 
Mirante da Estação Cabo Branco. Ele é quem vai abrir 
mostra amanhã na inauguração da Estação das Artes.

Dentista Carlos 
Alberto Pinto Júnior, 
médico Danilo Luna 
Maciel, sras. Dayse de 
Albuquerque, Silvania 
Maroja, Maria Lúcia 
Farias, Marluce Dias, 
Dayse Mary Monteiro, 
Ladya Araruna, cel. 
Américo José Uchôa, 
empresário Reinaldo 
de Andrade.

FOTO: Goretti Zenaide

Inglês

PARA QUEM  não 
tem muito tempo dis-
ponível, o Yázigi João 
Pessoa está oferecen-
do em julho um curso 
de inglês superinten-
sivo. O curso começa 
no dia 2 e vai capacitar 
pessoas com maior ra-
pidez para ingressar no 
mercado de trabalho.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Sem um fim social, o 
saber será a maior das 
futilidades”

“O que seria de nós sem 
sonhos? Apenas pessoas 
com destinos pequenos e 
fúteis!”

GILBERTO FREYRE RAFAELA LUISE MELLO

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   O advogado paraibano, 
Rodrigo Nóbrega Farias está todo 
prosa! Em tempos de eleições 
para prefeitos e vereadores em 
todo o país, a editora Juruá vai 
publicar a segunda edição do 
seu livro "Ação de Impugnação de 
Mandato Eletivo".
   O prefácio é do desembar-
gador e presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral  da Paraíba, 
Marcos Cavalcanti.

Zum Zum Zum
   Fátima e Telmo Lopes conferem as novidades na Francal, em São Paulo, retornando 
só no final de semana. Para o verão, Fátima avisa que os brilhos vão continuar.

   A empresária Yonne Pimenta, do Sonho Doce Recepções, está em São Paulo 
participando de feira do segmento de festas. 

   Os dentistas Dalva e Dácio Gonçalves retornam hoje da Alemanha, onde foram participar 
de curso sobre o Sistema Cerec, que permite reconstruções cerâmicas numa única consulta.

   A Maison Norma Pedrosa está com liquidação de inverno com descontos de 50% 
em qualquer peça na loja. Vale conferir!

   Curtindo as delícias das massas do restaurante Mediterrâneo estavam na última 
terça-feira, Nalyje Franca, Roberta Aquino, Ana Maria Gondim e esta colunista.

A mestre e o aluno: cabeleireiros Ezilda Rocha e Kintella

FOTO: Goretti Zenaide

Professor José Loureiro Lopes e Marília, ele é o aniversariante de hoje

Magistrados

OS JUÍZES Josevaldo 
Félix e Onaldo Queiroga 
estão compondo a chapa 
Alternativa de Progresso, 
concorrendo aos cargos 
de presidente e vice-pre-
sidente na eleição da 
Associação dos Magistra-
dos da Paraíba. O pleito 
vai ser realizado no dia 
27 de agosto. 

Criare lança ação solidária

A EMPRESÁRIA Kainara Amorim Cunha e a arqui-
teta Sandra Moura se unem por uma significativa 
causa solidária. No próximo dia 5, às 19h, elas lan-
çam na loja Criare de Móveis Planejados, na praia de 
Manaíra,  a obra de humanização da nova ala de in-
ternação pediátrica do Hospital Napoleão Laureano. 

A ideia é mobilizar profissionais e empresas 
da arquitetura e do setor de decoração para par-
ticiparem dessa ação solidária, que vai ambientar 
a ala hospitalar que atende crianças portadoras de 
câncer da Paraíba.

Há vagas
O UNIPÊ  está 

com inscrições aber-
tas para ingresso de 
alunos sem vestibular, 
transferidos de outras 
instituições de ensino, 
e para pessoas que 
já têm curso superior. 
São 350 vagas para o 
semestre 2012.2.

Crianças
O CLUBINHO  do 

Zarinha Centro de Cultura 
inicia na próxima segun-
da-feira boas opções 
para as crianças em fé-
rias. São atividades com 
música, construção de 
brinquedos, teatro e os 
participantes concorrem 
a um iPad 2. 

São Pedro em Guarabira
COMEÇA HOJE e vai até amanhã a tradicional Festa 

de São Pedro de Guarabira, promovida pela prefeitura. Com 
shows, arraial, barracas e decoração na Praça do Encontro, 
no bairro Nordeste.

A abertura do evento terá como atrações as bandas 
Forró das Mina, Forró da Canxa, Zé Preto e os Três do 
Forró. Haverá, ainda, o Sanfona Fest, um festival destinado 
a premiar os melhores sanfoneiros amadores da região.
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Secretaria de Saúde investiga quatro 
mortes por suspeita de dengue na Capital

alerta

Prefeitura de Santa rita 
suspende concurso por 
recomendação do MP

Página 15

A Diretoria de Vigilân-
cia em Saúde em João Pessoa, 
órgão vinculado à Secretaria 
Municipal de Saúde, está in-
vestigando a morte de quatro 
pessoas possivelmente vítimas 
do mosquito “Aedes aegypty”, 
transmissor da dengue, con-
forme garantiu a diretora Talita 
Tavares. De janeiro até ontem, 
foram sete vítimas fatais, das 
quais, dois casos foram confir-
mados, um descartado e qua-
tro em análise.

“A dengue ainda está pre-
sente em João Pessoa. Há um 
índice significativo da doença 
em nossa Capital”, afirmou 
a diretora, que, em forma de 
prevenção, reuniu na manhã 
de ontem, técnicos ambientais 
e redes hospitalares do setor 
público e privado para discutir 
o combate ao mosquito com 
ações preventivas das que 
aconteceram no conjunto Va-
lentina Figueiredo. “A dengue 
é uma doença séria que pode 
matar, mas também pode ser 
evitada se a população com-
bater o mosquito ainda em 
sua fase de larva, na casa, no 
trabalho e no espaço que se 
convive”, afirmou.

De acordo com Talita Ta-
vares, este ano na Capital fo-
ram notificados 2.523 casos 
da doença, número este que 
tem levado a Secretaria de 
Saúde a uma extensa preocu-
pação. “As pessoas que vieram 
a óbito chegaram com sinto-
mas etimológicos graves com 
sinais de dengue ou outras 
doenças, com hipertensão, 
sangramento, e dores intensas 
abdominais”, disse ela.

Ela assegurou que des-
de o ano passado que ações 
de combate e prevenção ao 
foco do mosquito vêm sendo 
executadas pela Vigilância 
em Saúde. “Nossos riscos de 
infestações não estão altos. 
Alguns bairros estão altos e 
moderados, no entanto, nos-
so trabalho de campo está 
sendo significativo e surtindo 
muito efeito, porém, o usuário 
permanece demorando para 
buscar o serviço. Ele já chega 
grave, com hemorragia e dor 
abdominal intensa”, afirmou.

Marcos Lima 
marcosauniao@gmail.com

}Dois casos de óbito já 
foram confirmados este 
ano em João Pessoa

Com apitos, balões 
de festas, faixas, cartazes 
e distribuindo panfletos, 
40 pessoas vinculadas 
a Vigilância Ambiental 
da Capital ocuparam as 
principais vias de acesso 
do Conjunto Valentina 
Figueiredo, na manhã 
de ontem, numa ação de 
prevenção ao combate 
do mosquito da dengue 
(Aedes aegypty). O bair-
ro é considerado o de 
maior incidência de focos 
do inseto e também de 
ocorrências registradas 
em João Pessoa. Somente 
este ano foram 97 casos 
notificados, dentre eles, 
alguns do tipo 4 (mais 
grave), de acordo com 
Talita Tavares da Silva, 
diretora de Vigilância em 
Saúde de João Pessoa.

A concentração dos 
técnicos foi no Terminal 
de Integração do con-
junto, logo após a ladei-

ra do Cuiá. Na faixa de 
pedestre, os motoristas 
eram parados e informa-
dos sobre a necessidade 
de combater o mosquito, 
que tem vitimado milha-
res de pessoas em todo 
o Brasil. “É uma ativida-
de para chamar a aten-
ção da comunidade no 
sentido de prevenção ao 
combate do mosquito 
da dengue”, disse o téc-
nico ambiental Antônio 
Fernandes da Conceição 
Medeiros.

Diversas residências 
do conjunto também re-
ceberam, durante a ação 
educativa, a visita dos 
técnicos ambientais que, 
além de verificar a exis-
tência do foco do mos-
quito em garrafas, pneus, 
pratos e vasos de plantas, 
ainda distribuíram pan-
fletos com recomenda-
ções de como evitar o 
inseto e sua proliferação.

“Esta ação é um tra-
balho continuado. Todos 
os bairros de João Pessoa 
estão recebendo nossa 
presença. 
Acredita-
mos que 
a popula-
ção deve 
fazer sua 
parte. So-
mos mais 
de 360 
p e s s o a s 
e n v o l v i -
das nesta 
p r e v e n -
ção, mas, 
isto ape-
nas não 
b a s t a . 
O po-vo 
também tem que estar 
atendo às consequên-
cias que podem ter com 
o foco do mosquito”, 
alegou Antônio Fernan-
des. Na ação educativa 
realizada pelas pessoas 

vinculadas a Vigilância 
Ambiental ontem no Va-
lentina Figueiredo não 
faltou a figura simbólica 

do mosquito 
da dengue. 
Uma funcio-
nária, fan-
tasiada do 
inseto, foi 
o centro da 
atenção dos 
pedestres e 
dos morado-
res daquele 
núcleo habi-
tacional.

A den-
gue é uma 
doença cau-
sada por um 
vírus trans-

mitido pela picada do 
inseto aedes aegypty, um 
mosquito de pernas lon-
gas e corpo manchado de 
preto e branco. Após sua 
picada, os sintomas cos-
tumam aparecer entre 

3 a 15 dias depois. São 
dores de cabeça, febre 
alta, manchas na pele, 
dor na região dos olhos, 
abdômen e garganta; 
dor nas articulações, os-
sos e músculos; ânsia de 
vômito, falta de apetite e 
diarreia.

PrEVENçãO - Para 
se evitar a doença é ne-
cessária que as caixas d´á-
gua e cisternas estejam 
sempre fechadas; deve 
se fazer limpezas nas ca-
lhas,  retirando as folhas 
e galhos para que a água 
possa correr pelos canos; 
toda água da chuva deve 
ser retirada com um rodo 
de cima das lajes; os com-
partimentos de água de-
vem permanecer fecha-
dos; não jogar lixo em 
terrenos baldios e trocar 
o vaso de plantas aquáti-
cas no mínimo duas vezes 
por semana. (ML)

Vigilância promove ações de prevenção

Nas ações que estão acontecendo em todos os bairros da Capital, a população recebe orientações sobre como se prevenir e combater o mosquito Aedes aegypty

Foto: evandro Pereira

A Coordenadoria Munici-
pal da Defesa Civil (Comdec) 
identificou mais moradias em 
áreas de risco que deverão 
ser demolidas por causa de 
deslizamentos decorrentes 
das chuvas dos últimos dias 
em João Pessoa. Segundo 
o órgão, serão demolidas a 
partir de hoje duas casas na 
comunidade Novo Horizon-
te, no bairro do Cristo, e uma 
casa na comunidade Jardim 
Mangueira, em Mandacaru. O 

trabalho está sendo realiza-
do com o apoio da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano 
(Sedurb).

De acordo com o coor-
denador da Defesa Civil, Noé 
Estrela, o órgão segue monito-
rando as áreas atingidas pelas 
chuvas, mas destacou que as 
ações emergenciais já foram 
controladas. Desde  terça-feira 
(26), uma equipe está traba-
lhando na demolição de três 
casas na comunidade Saturni-

no de Brito, em Jaguaribe.
Noé explicou que a me-

dida é necessária para a segu-
rança dos moradores das casas 
afetadas e das comunidades. 
“São moradias que estão em 
área de risco total e não tem 
como recuperar”, afirmou. As 
famílias estão sendo assistidas 
pela Prefeitura de João Pessoa 
(PMJP), através da Secretaria 
de Desenvolvimento Social 
(Sedes), e já estão inscritas no 
auxílio moradia para pagar o 

aluguel de uma nova casa.
Mesmo passado os dias de 

chuvas mais fortes na cidade, 
em caso de emergência a po-
pulação pode acionar a Defesa 
Civil através do número 0800-
285-9020, disponível 24 horas 
todos os dias da semana.

Limpeza no Rio Jagua-
ribe – As equipes da Defesa 
Civil continuam trabalhando 
na limpeza do Rio Jaguaribe, 
na comunidade Tito Silva, lo-
calizada no bairro do Caste-

lo Branco. Há duas semanas, 
agentes da Autarquia Especial 
de Limpeza Urbana (Emlur) 
estão retirando a vegetação 
aquática para evitar alaga-
mentos nas casas ribeirinhas.

Para a realização da lim-
peza, foi enviada para a comu-
nidade uma escavadeira hi-
dráulica. Segundo Noé Estrela, 
o trabalho será estendido para 
o Bairro São José. “A limpeza 
continua na Tito Silva, e já es-
tamos descendo em direção à 

Beira Rio”, disse.

Em Cruz das Armas - 
Desde a semana passada, 
equipes de vários órgãos da 
PMJP, coordenada pela Se-
des, estão trabalhando numa 
ação dentro da comunidade 
Lagoa Antônio Lins, no bair-
ro de Cruz das Armas, para 
evitar alagamentos e proble-
mas de saúde decorrentes 
das chuvas. A ação deve se 
estender até o próximo mês.

Defesa Civil deve demolir mais casas em JP
Áreas de risco

“Atividade 
tenta chamar 
a atenção da 
comunidade 
no sentido de 
combater o 
mosquito da 
dengue”



Mais de 2 mil universitários não
procuram identidades estudantis

CARTEIRAS 2012
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COTIDIANO

> Termina no próximo 
sábado a validade das 
carteiras do ano 2011

O prazo de validade da 
Carteira de Identidade Es-
tudantil (CIE) 2011 se en-
cerra no próximo sábado e 
até a manhã de ontem mais 
de 2 mil estudantes univer-
sitários ainda não tinham 
pego o documento referen-
te ao ano letivo de 2012. 

De acordo com o dire-
tor do Conselho Universi-
tário de Carteiras de Estu-
dantes (CUC), Alexandre de 
Sousa, já foram entregues 
cerca de 70 mil carteiras a 
estudantes universitários 
das redes púbica e privada 
de ensino.

Com relação às cartei-
ras de estudantes secunda-
ristas, já foram entregues 
90% das mais de 10 mil 
solicitadas por meio ele-
trônico “Estudantes 10” na 
Grande João Pessoa. 

Mas, o estudante que 
não conseguir sua carteira 
não será prejudicado. Se-
gundo o promotor Leonar-
do Pereira de Assis, subs-
tituto da Promotoria do 
Consumidor, disse que caso 
o aluno não receba a CIE 

Policiais da Delegacia de Re-
pressão à Entorpecentes da Supe-
rintendência Regional do Depar-
tamento de Policia Federal (DPF) 
na Paraíba apreenderam, este 
mês, 5 kg de cocaína durante fis-
calização no Aeroporto Castro 
Pinto. A segunda apreensão do 
mês aconteceu na tarde da últi-
ma terça-feira, quando uma me-
nor que vinha da cidade de Porto 
Velho/RO com destino a cidade 
de Natal/RN,conduzia 1,5 quilos 
de cocaína.

A droga estava escondida na 
cintura da passageira, que foi en-
caminhada à Delegacia da Infân-
cia e Juventude de João Pessoa 
para os procedimentos cabíveis, 
onde permanecerá à disposição 
da Justiça. 

A primeira apreensão da 
droga realizada neste mês, no 
Aeroporto Castro Pinto, ocorreu 
no último dia cinco. Desta vez, 
a cocaína estava sendo conduzi-
da por uma mulher de 22 anos, 
que teria recebido o produto 

Policiais federais apreendem 5 kg de
cocaína no Aeroporto Castro Pinto

FISCALIZAÇÃO

O leitor é notícia!
Otávio Juliato @otaviojuliato

IBGE: Abate de bovinos no 1T12 cai 2,0% comparado ao trimestre anterior e sobe 
1,6% em relação 1T11. #boigordo

Física realizará em 
julho congresso 
internacional

Inscrições só 
até esta 6a feira

Estatística terá 
nova Chefia

Missão de acordo científico

Pós-Graduação oferece bolsas

O Programa de Pós-Gradu-
ação em Física do Departamen-
to de Física do CCEN, da UFPB, 
está programando para as duas 
últimas semanas de julho a re-
alização da “Advanced School on 
Quantum Foundations and Open 
Quantum Systems”. Represent-
antes de instituições de ensino 
superior do Brasil e do Exterior, 
a exemplo das Universidades do 
México, de Los Andes e da Uni-
versity of Amsterdam já confir-
maram presença no encontro, 
que vai acontecer de 15 a 29 do 
próximo mês, na Universidade 
Federal da Paraíba. 

As inscrições para a Seleção 
do Programa de Pós-Graduação 
em Biologia Celular e Molecular 
para o segundo semestre de 2012 
da Universidade Federal da Paraí-
ba, Campus de João Pessoa, inicia-
das na segunda-feira (25), vão até 
o final desta semana. Interessa-
dos devem efetuar suas inscrições 
no horário de 8h30 às 11h30 e de 
13h30 às 16h30, na secretaria do 
programa, localizada no Departa-
mento de Sistemática e Ecologia 
do Centro de Ciências Exatas e da 
Natureza (DSE/CCEN). O perío-
do letivo começa em agosto e são 
oferecidas 8 (oito) vagas para o 
Mestrado. A seleção ocorrerá de 
09 a 12 de julho próximo.

O Departamen-
to de Estatística do 
CCEN, da UFPB, por 
unanimidade decidiu 
em reunião ordinária 
pela indicação dos no-
mes dos professores 
Hemílio Fernandes 
Campos Coelho e Luiz 
Medeiros de Araújo 
Lima Filho para Chefe 
e Vice-Chefe Depar-
tamental, respectiva-
mente. A gestão de am-
bos, contudo, só inicia 
em 04 de agosto próx-
imo, estendendo-se 
até o dia 03 do mesmo 
mês de 2014.

Em missão de colaboração 
científica, já se encontra na Europa o 
professor Thierry Passaret de Silans, 
do Departamento de Física do CCEN/
UFPB. Ele está participando do estudos 
liderados pelo prof. Daniel Bloch, no 
LPL da Universidade de Paris, dentro 
do projeto internacional da CAPES-Co-

fecub. Aproveitando sua permanência 
na França, o professor Passaret pre-
tende fazer visitas pontuais aos de-
mais grupos de trabalho, inclusive os 
de Julien Laurat e Laurence Prupost, 
que comandam os Laboratórios “Aimé 
Cotton” e “Kastle Brossel”, também na 
universidade francesa.

O Mestrado Profissional em 
Matemática em Rede Nacional, para o ano 
de 2013, inscreve para o seu processo se-
letivo já a partir do dia 2 do próximo mês. 
O Profmat oferece 40 vagas e as infor-
mações sobre o curso devem ser busca-
das no Departamento de Matemática do 
CCEN, da Universidade Federal da Paraí-
ba. Os alunos classificados, que sejam 

professores de escolas públicas poderão 
solicitar bolsas de estudos da CAPES, no 
valor de R$ 1.200 reais. Das 40 vagas, 32 
são destinadas a professores em exercício 
na rede pública de ensino, que atuem na 
docência de matemática e o restante para 
os demais candidatos que tenham a for-
mação superior exigida, mas não se en-
contram ainda lecionando.

InformeCCEN Espaço reservado à Comunidade Científica do CCEN/UFPB
Sala de Imprensa da AsCom/CCEN
Editor: alex@ccen.ufpb.br 

2012 basta apenas a apre-
sentação da declaração de 
que está regularmente ma-
triculado que será suficien-
te para ter direito de acesso 
a casas de espetáculos ou 
coletivo. “Caso seja impe-
dido do direito, deverá pro-
curar os Procons Estadual 
ou Municipal”, lembrou.

A coordenadora do 
Procon Estadual, Klébia 
Ludgério Borba, disse que 
os prejudicados podem fa-
zer suas reclamações jun-
to aos Procons Estadual 
e Municipal, que tomarão 
as providências, inclusive 
encaminhando a reclama-
ção ao Ministério Público, 
por meio da Promotoria do 
Consumidor, onde já existe 
um inquérito civil público 
para apurar outras irregu-
laridades.

Enquanto, isso o Con-
selho Municipal de Cartei-
ras (MC) está agilizando a 
entrega das cerca de seis 
mil carteiras de estudantes 
para concluir esse trabalho 
até amanhã.

Segundo o presidente 
da CMC, Hércules Santos, 
das 60 mil carteiras solici-
tadas por meio de formu-
lários, 54 mil já foram en-
tregues nos educandários. 
“Estamos agilizando para 
que ninguém seja prejudi-
cado”, garantiu Hércules.

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

no Acre e repassaria o material 
para outros envolvidos, em João 
Pessoa.

De acordo com a Assessoria de 
Comunicação da Polícia Federal,  a 
acusada conduzia 3,5 quilos de co-
caína em pó  que estavam camu-
flados no tecido de uma mala. A 

mulher foi levada para a sede da 
Superintendência da Polícia Fede-
ral, em Cabedelo, e em seguida 
transferida para um presídio femi-
nino da Capital. A polícia investiga 
ainda outros envolvidos no tráfico 
e se a droga teria sido refinada na 
fronteira do Brasil com a Bolívia.

A Polícia Federal está realizando fiscalização permanente no Aeroporto Castro Pinto

No primeiro trimestre 
deste ano, foram abatidas 
20.748 cabeças de bovinos na 
Paraíba, representando um 
aumento de 11,8% em relação 
ao mesmo período do ano pas-
sado. O abate de frangos tam-
bém registrou crescimento, 
com uma variação de 10,5%, 
enquanto o abate de suínos 
sofreu uma redução de 2,5%. 

Já a aquisição de leite cresceu 
11,6% e a produção de ovos 
0,2%. Os dados constam de 
pesquisa divulgada ontem 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

 
FRANgo - O estudo 

aponta que foram abatidos 
4.593.458 cabeças de frango no 
primeiro trimestre deste ano 
na Paraíba, contra 4.155.456 
abatidas no mesmo período 
do ano passado (10,5%). O 

peso acumulado das carcaças 
também cresceu, passando de 
9.463 toneladas no primeiro 
trimestre de 2011 para 11.466 
no mesmo período deste ano, 
uma alta de 21,2%. 

 
SUíNoS – A quantidade 

de cabeças de suínos abati-
das, na comparação entre o 
primeiro trimestre de 2011 e 
o mesmo período deste ano, 
apresentou uma redução de 
2,5%. Enquanto no ano pas-

sado foram abatidas 1.417 
cabeças de suínos, este ano 
foram abatidas 1.382 cabe-
ças. Já o peso acumulado de 
carcaças registrou uma queda 
de 6,6%, caindo de 52 tonela-
das para 49 toneladas.

 
LEITE E ovoS - No mes-

mo período, foram adquiridos 
e industrializados 14.432 li-
tros de leite cru, 11,6% a mais 
que em igual período de 2011. 
Já a produção de ovos de gali-

nha cresceu 0,2%, passando 
de 5.440 mil dúzias para 5.451 
mil dúzias. O efetivo de gali-
nhas, por sua vez, caiu 1,6%, 
passando de 901 mil cabeças 
para 887 mil cabeças.

No BRASIL - O abate de 
frangos foi o único a registrar 
aumento no primeiro trimes-
tre deste ano em relação ao 
último trimestre do ano pas-
sado. Segundo a Pesquisa Tri-
mestral de Abate de Animais 

do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), 
divulgada ontem 1,36 bilhão 
de frangos foram abatidos nos 
três primeiros meses deste 
ano, um aumento de 3,2% em 
relação ao trimestre anterior.

Mais da metade dos aba-
tes ocorreram nos três esta-
dos do Sul do Brasil. O Paraná, 
Santa Catarina e o Rio Grande 
do Sul somaram 58,8% do to-
tal do fornecimento de fran-
gos ao mercado.

Abate de gado cresceu quase 12% na Paraíba
PESQUISA DO IBGE

Cleane Costa
cleanec@gmail.com
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Santa Rita suspende concurso após
recomendação do Ministério Público

denúncias de irregularidades

}Foram oferecidas 200 
vagas em 17 cargos na 
administração municipal

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) recomen-
dou e a Prefeitura Municipal 
de Santa Rita (na Grande 
João Pessoa) suspendeu o 
concurso público promovi-
do no início de junho para o 
provimento de 200 vagas em 
17 cargos na administração 
municipal. A recomendação 
integra o inquérito civil pú-
blico instaurado pela Promo-
toria de Justiça de Defesa do 
Patrimônio Público de Santa 
Rita no dia 21 de junho para 
apurar denúncias de irregu-
laridades no certame. 

O prefeito Marcus Odi-
lon Ribeiro Coutinho foi 
orientado a suspender o 
concurso até que sejam apu-
radas as supostas irregula-
ridades. “Várias denúncias 
de graves irregularidades 
foram reportadas a este Mi-
nistério Público contra o 
concurso, com representa-
ções advindas inclusive da 
ouvidoria-geral do MPPB”, 
disse o promotor de Justiça 
Manoel Serejo.

Segundo ele, o inquérito 
foi instaurado para assegu-
rar a igualdade de condições 
a todos que concorreram no 
concurso público. “O con-
curso público constitui-se 
uma regra moralizadora no 
recrutamento de cargos na 
administração pública. Va-
mos apurar as denúncias e, 

ao final, propor a medida 
administrativa ou judicial 
mais adequada ao caso. É de 
responsabilidade do gestor 
a obediência às normas éti-
co-legais, às leis e aos bons 
costumes. A sua não obser-
vância ensejará o seu en-
quadramento a atos de im-
probidade administrativa”, 
explicou Serejo. 

Uma das irregularida-
des denunciadas diz respei-
to à ausência das questões 
sobre conhecimentos espe-
cíficos na prova para o cargo 
de arquiteto. Das 40 ques-
tões previstas, os candidatos 
só puderam responder a 36, 
que tinham menor peso.

Em relação ao cargo de 
auditor fiscal, foi denuncia-
da a incompatibilidade entre 
a lei que cria o cargo (e que 
exige apenas que o candida-
to tenha nível superior) e o 
edital, que restringiu a con-
corrência aos graduados em 
Direito ou Administração ou 
Economia ou Contabilidade.

Licitação
A Promotoria de Justiça 

também expediu notifica-
ção à comissão do concurso 
recomendando a suspensão 
do concurso e solicitando o 
envio de esclarecimentos es-
critos no prazo de dez dias. 
A comissão de licitação tam-
bém foi notificada para dis-
ponibilizar ao MPPB todos 
os documentos referentes 
à licitação para contratação 
da empresa organizadora do 
concurso.

Governo estadual autorizará 
licitação para pavimentação

rodovia da reintegração
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eStadUaLo leitor é notícia!

radomécio Leite - @radomecioLeite
chovendo no sertão da Paraiba, em algumas cidades da região de cajazeiras.

O município de Areial 
está sendo contemplado 
com a implantação de 10 
projetos produtivos de 
mandioca, pelo Projeto Rio 
Mamanguape, patrocina-
do pela Petrobras, através 
do Programa Petrobras 
Ambiental. Os projetos 
abrangerão uma área de 
15 hectares, utilizando a 
variedade de mandioca to-
ninha, que é considerada 
precoce para colheita e de 
grande produtividade.

A Cooperativa de Pro-
jetos, Assistência Técnica 
e Capacitação do Nordeste 
- Coopacne, executora do 
Projeto, realizou na quarta-
-feira da semana passada, 
uma reunião no Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais 
de Areial, com o objetivo de 
orientar os 10 beneficiados 
sobre os próximos passa-
dos da implantação.

Os técnicos da Coo-
pacne acompanharão os 
produtores no trabalho de 
preparo do solo, adubação 
e plantação das manivas. A 
expectativa é que as mani-
vas, que já foram compra-
das no município de Mari, 
sejam disponibilizadas para 
os beneficiados, no máximo, 
no início do próximo mês.

A mandioca a ser plan-
tada nos projetos será da 
variedade toninha. Sua pro-

dutividade varia de 15 a 20 
toneladas por hectares. Ela 
é considerada como preco-
ce e em cerca de um ano já 
pode ser colhida. 

Serão beneficiados Ni-
valdo Soares da Costa, Luis 
Leonardo Vieira e Tatiana 
Costa Guimarães de Olivei-
ra, do Sítio Furnas; Djalma 
de Oliveira, Ednaldo Gon-
çalvez, Ednilda da Silva e 
Marcelo Luis de Oliveira, do 
Sítio Lagoa do Girau; José 
de Assis Rodrigues, do Sí-
tio Lagoa Salgada e Juarez 
Félix Mousinho e Moacir 
Silva Ferreira, do Sítio Três 
Lagoas.

Em Montadas, o Projeto 
Rio Mamanguape já implan-
tou outros 13 projetos pro-
dutivos com mandioca nas 
comunidades de Mucuim, 
Queimada Redonda, Araras 
e Sítio Areial dois.

Depois de quase dois meses em 
aberto, em virtude da vacância  por 
conta da renúncia do ex-diretor Davi 
Nunes, saiu a publicação do nome do 
novo Diretor da 6ª Gerência Regional 
de  Saúde, com sede na cidade de Pa-
tos, que será ocupado por José Leudo 
de Farias Alves.

José Leudo, cujo nome para ocu-
pação do referido cargo foi publicado 
no Diário Oficial do Estado de ontem, 
tem 43 anos, é natural de Teixeira e já 
atuava como apoiador na 6ª na G.R.S. 
Ele acumula no seu currículo as fun-
ções de secretário de Educação, Saúde 
e Administração, todas elas exercidas 
no município de Teixeira.

Formado em Pedagogia, atual-
mente está fazendo o curso de Espe-
cialização e Política de Gestão do Cui-
dado, com ênfase no apoio matricial, 
pela UFPB, numa promoção do Gover-
no do Estado.

Esta semana José Leudo deve rea-
lizar várias reuniões com funcionários 
da 6ª G.R.S e secretários municipais 
dos 24 municípios da jurisdição de Pa-
tos para apresentar sua forma de gerir 
o órgão e as recomendações da Secre-
taria Estadual de Saúde. 

Na mesma edição do Diário Ofi-
cial do Estado de ontem, saiu também 
a nomeação de Sílvia Ximenes, como 
diretora do Hospital Regional de Pa-
tos Dep. Janduhy carneiro, cargo que 
ela já vinha ocupando interinamente.

gerência regional de saúde 
de Patos tem novo diretor

no Sertão

Fotos: divulgação

José Leudo é natural de Teixeira e já atuava como apoiador da Gerência de Patos

Na próxima segunda-
feira, às 10h, no Palácio da 
Redenção, o governador Ri-
cardo Coutinho vai autorizar 
o Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER) a iniciar o 
processo de licitação para pa-
vimentação da PB-228, a Ro-
dovia da Reintegração, com 
uma extensão de 84,2 km.

A obra interliga os mu-
nicípios de Assunção, Sal-
gadinho, Areia de Baraúna, 
Passagem, Quixaba, entron-
camento com a BR-230 e 
acesso a Cacimba de Areia, 
incluindo a restauração e 
adequação de capacidade do 
entroncamento da BR-230 a 
Assunção, com 8 km.

Na estrada, que está 
incluída no Programa Cami-
nhos da Paraíba, o Governo 
do Estado vai investir cer-
ca de 70 milhões, contem-
plando uma população de 
117.141 habitantes dos mu-
nicípios citados e de Patos. 

A rodovia terá um tráfe-
go médio diário no primeiro 
ano de 1.091 veículos entre 
automóveis, camionetas, 
ônibus, caminhões e mo-
tos. É previsto um aumento 
acentuado com o desvio do 

Areial será contemplado 
com projetos produtivos

programa petrobraS

Os projetos 
abrangerão 15 
hectares, 
utilizando a 
variedade de 
mandioca 
toninha

Programa Caminhos da Paraíba já concluiu 411,6 km de rodovias 

Termina a greve 
dos professores 
do município 
de Itaporanga

Após mais de dois meses 
de paralisação, e muita nego-
ciação, chegou ao fim a greve 
da rede municipal de ensino 
da cidade de Itaporanga. Os 
professores da rede munici-
pal fizeram proposta ao pre-
feito Djaci Brasileiro (PSDB) 
e, finalmente, o chefe do exe-
cutivo municipal acatou a 
proposta, pondo fim à greve.

Na última terça-feira, a 
Câmara de Vereadores apro-
vou o requerimento por par-
te do prefeito Djaci Brasileiro 
(PSDB), junto à Secretaria de 
Educação do Município, que 
acatava a proposta sugerida 
pelos professores e enca-
minhada pelo Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação 
do Município de Itaporan-
ga (SINTEMI) requisitando 
o aumento de 10% à GED 
(Gratificação de Estímulo a 
Docência).

A GED, que já era de 
10%, com o aumento chegará 
a 20%. O prefeito sancionou 
o aumento e a Câmara apro-
vou por unanimidade.

A greve teve a duração 
de 64 dias, sendo 44 dias le-
tivos que serão repostos com 
aulas determinadas em um 
novo calendário. 

tráfego que demanda para 
o Sertão via BR-230. Essa 
nova opção reduzirá o tráfe-
go pela Serra de Santa Luzia, 
onde acidentes têm ocorrido 
com certa frequência.

Estão programados ser-
viços  de terraplenagem, pavi-
mentação asfáltica, seis novas 
pontes em concreto armado, 
drenagem profunda e su-
perficial, cercas com estacas 
de concreto, recuperação de 
áreas degradadas,paisagismo 
e sinalização horizontal e 
vertical.

O início da obra está 
previsto para o próximo mês 

de setembro e sua conclusão 
para dezembro de 2013. 

A diretoria do DER des-
taca que esta será a maior 
obra de pavimentação ro-
doviária dos últimos anos 
na Paraíba. Pelo progra-
ma Caminhos da Paraíba, 
as obras executadas, em 
andamento, em licitação 
e programadas totalizam 
1.530,6 km. São 411,6 km 
de rodovias concluídas e 
inauguradas e 416,7 km em 
execução. As demais estão 
em fase de elaboração de 
projetos ou em processo de 
contratação.

Jefferson Saldanha
Especial para A UNIÃO
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CAMPINA

Pela cidade

Vendas devem atingir R$ 600 mil
salão do artesanato

O leitor é notícia!

Dandara Costa - @daandie
220 políticos inelegíveis na PB. e ainda é pouco, de acordo com o tCU, novos 

nomes poderão ser integrados...

O volume de negócios du-
rante o 16º Salão do Artesanato 
em Campina Grande deve atin-
gir, até o próximo sábado, o mon-
tante de R$ 600 mil em venda de 
peças produzidas por artesãos 
paraibanos. Nesta edição, só 
com a realização da Rodada de 
Negócios, foram comercializa-
dos R$ 150 mil com lojistas de 
20 empresas das regiões Sudes-
te e Nordeste do país.

De acordo com a coorde-
nadora do programa do go-
verno estadual do Artesanato 
Paraibano, Ladjane Barbosa, 
no último levantamento foram 
contabilizados R$ 493.931,25 
na venda de artesanatos de 
diversas tipologias. “Antes de 
terminarmos o Salão no próxi-
mo sábado, acredito que bate-
remos a meta de aumentar em 
20% as vendas do último even-
to na cidade, alcançando a mar-
ca de R$ 600 mil em 20 dias de 
evento. Em 2011, em 17 dias 
de Salão, os artesãos comercia-
lizaram pouco mais de R$ 500 
mil”, explicou Ladjane.

A gestora de Artesanato 
do Sebrae Paraíba, Verônica 
Ribeiro, ressalta o trabalho 
das cooperativas e associações 
como um destaque no evento. 
“Esse é o momento deles mos-

}evento termina no 
próximo sábado, na 
rainha da Borborema

trarem a força do artesanato 
paraibano. Nós incentivamos 
a união através do associati-
vismo e assim eles chegam ao 
Salão”, disse a gestora.

Este ano, cerca de 600 
artesãos de 76 municípios de 
todas as microrregiões da Pa-
raíba estão expondo. A artesã 
Maria Josilene Bernardo de 
Souto é a recordista em vendas 
este ano. Ela trabalha com bi-
juterias fabricadas com ossos. 
“Consegui vender 764 peças e 
já apurei R$ 11.943”, comemo-
rou a artesã.

Além das vendas durante 
o evento, alguns artesões rece-
bem encomendas para entrega 

posterior.  A Cooperativa dos 
Curtidores e Artesãos em Cou-
ro (Arteza), do Distrito de Ri-
beira, em Cabaceiras, recebeu 
até o momento o maior volume 
de encomenda: 6.869 peças no 
valor R$ 61.988. 

O Salão de Artesanato é 
um atrativo que faz parte do 
calendário de eventos do perí-
odo junino de Campina Gran-
de. “Direcionamos os turistas 
a apreciarem nosso artesanato 
com facilitações de pagamento, 
como o uso das máquinas ele-
trônicas para cartões de crédi-
to, o que facilitou as compras. O 
foco foi importante, principal-
mente na Rodada. Recebemos 

bons clientes lá de fora, como o 
representante do Projeto Ter-
ra, Ricardo Pedroso, a Galeria 
Brasiliana, a mais conceituada 
em arte popular, entre outros”, 
destacou Ladjane Barbosa.

O Salão de Artesanato Pa-
raibano é uma realização do 
Sebrae Paraíba e do Governo 
do Estado. O evento, que está 
sendo realizado no antigo pré-
dio da Cavesa, na Avenida Bra-
sília, número 510, no bairro do 
Catolé, é aberto de segunda à 
sexta-feira, das 15h às 22h, nos 
sábados e domingos das 14h às 
22h, e nos dias 23 e 30 de ju-
nho das 10h às 22h. A entrada 
é franca.

Sentimento 

Ao se apresentar no Maior São João do Mundo, na 
semana passada, Elba Ramalho não escondeu a emoção 
e a alegria por voltar para “casa”. Natural de Conceição, 
no Alto Sertão paraibano, Elba cresceu na Rainha 
da Borborema, de onde ganhou os palcos de todo o 
Brasil. 

Régua e compasso 

“Mexe com a gente. A gente sabe que a família 
está aqui hoje, estão os amigos. É a cidade que me deu 
régua e compasso. Minha história começou aqui. A gente 
sabe que há um carinho muito grande desse público 
que vem aqui. É uma grande emoção”, declarou Elba 
Ramalho. 

Atendimento 

A Secretaria Municipal de Saúde revelou ontem que 
entre os dias 3 e 24 deste mês realizou 585 atendimentos 
nos dois postos de saúde instalados no Parque do Povo. 
O principal atendimento foi para a simples verificação da 
pressão arterial, realizado 178 vezes no período. 

Folga 

Amanhã, Dia 
de São Pedro, será 
ponto facultativo 
para os servidores da 
Prefeitura Municipal 
de Campina Grande, 
nos dois expedientes. 
Na Câmara Municipal, 
com o recesso dos 
vereadores, os servidores 
só vêm trabalhando 
um expediente todos 
os dias – sempre pela 
manhã. 

Buracos 

Com a volta das 
chuvas sobre Campina 
Grande os buracos 
voltaram a aparecer 
por toda a cidade. 
Curiosamente, eles 
começam a aparecer em 
pontos onde a operação 
tapa buracos já havia 
trabalhado, após as 
chuvas do ano 
passado. Os motoristas 
precisam ficar 
atentos.  

l SeM MeDO

“Treze é galo e galo luta de frente, em pé, sempre, 
em qualquer situação”. Assim reagiu o presidente do 
Treze, Fábio Azevêdo, ao receber o fax do Superior 
Tribunal de Justiça Desportiva intimando o clube de 
Campina Grande ao Rio de Janeiro. Na sexta-feira, a 
Quarta Câmara Disciplinar do STJD aprecia a denúncia 
oferecida pela Procuradoria do órgão, que pede 
punição ao Alvinegro por conta da ação que corre na 
Justiça comum pleiteando uma vaga na Série C.

l ARguMeNtO

O dirigente galista afirmou que “se analisarmos 
o próprio Código Brasileiro de Justiça Desportiva 
veremos que ele (procurador Paulo Schimitt) não pode 
fazer essa denúncia. Ele está impedido, porque ele já 
deu entrevistas e opinou sobre o caso. Vamos alegar 
isso e esse é o ponto de saída. É uma denúncia que já 
nasce nula. Se prevalecer a justiça, o caso tem que ser 
arquivado de saída”. 

l SeM CáSSIO 

Com o agravamento do estado de saúde do seu 
pai, Ronaldo Cunha Lima, o senador Cássio Cunha 
Lima (PSDB-PB) não irá participar de nenhuma das 
convenções partidárias para declarar o seu apoio a 
candidatos aliados. “Confesso que não estou com clima 
para participar de festividades e por isso, peço e tenho 
certeza que terei a compreensão dos amigos de toda 
a Paraíba por este momento de dificuldades pelo qual 
passa a minha família”, disse. O deputado federal e 
pré-candidato a prefeito de Campina Grande, Romero 
Rodrigues (PSDB) desejou “que o líder maior do nosso 
grupo, que é Ronaldo Cunha Lima, tenha melhoras no 
seu quadro de saúde”.

e mais 

De acordo com o balanço da Secretaria de Saúde, 
também foram realizados atendimento para 59 curativos, 
58 crises hipertensivas, 36 casos de embriaguez, 35 de 
dores de cabeça e 31 de dores abdominais. No total, 
16 casos requereram atendimento nos hospitais da 
cidade. 

O presidente da Câ-
mara Municipal de Cam-
pina Grande (CMCG), 
vereador Nelson Gomes 
Filho (PRP), encami-
nhou um pedido para o 
prefeito da cidade, Ve-
neziano Vital do Rêgo 
(PMDB), solicitando que 
a Secretaria de Obras 
do município realize a 
adequação dos edifícios 
públicos e privados de 
Campina Grande à lei 
que garante a acessibi-
lidade para deficientes.

De acordo com o ve-
reador, ainda existe na ci-
dade um problema mui-
to grande que dificulta o 
acesso de deficientes aos 
principais edifícios da ci-
dade, que não dispõem 
de nenhuma adequação. 
“É indispensável con-
templar esses locais para 
que eles tenham con-
dições de receber essas 
pessoas, que em muitos 
casos não contam com 
esse benefício e são pre-
judicadas,” disse Nelson 
Gomes Filho.

Segundo o coor-
denador estadual da 
Fraternidade Cristã de 
Deficientes na Paraíba 
(FCD-PB), Severino do 
Ramo Ventura, existem 
problemas de acessibili-
dade em todo o Estado, 
sobretudo em Campina 
Grande. “A maior difi-
culdade é que as pessoas 
acreditam que a acessi-
bilidade é apenas a co-
locação de uma rampa 

Presidente da CMCG pede 
acessibilidade em edifícios

PARA DeFICIeNteS
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Diogo Almeida
Especial para A União O presidente da Câmara 

de Dirigentes Lojistas de Cam-
pina Grande – CDL, Tito Motta, 
em entrevista à imprensa, elo-
giou ontem a iniciativa do Go-
verno do Estado em antecipar 
para o mês de junho o paga-
mento da primeira parcela do 
13º salário dos servidores.

De acordo com o em-
presário, a injeção financeira 
causada pela antecipação do 
décimo foi uma das principais 
responsáveis pelo crescimen-
to de 18% nas vendas do co-
mércio campinense em rela-
ção ao mesmo período do ano 
passado.

“Sabemos que iniciativas 
do governo, a exemplo do Call 
Center, proporcionaram um 
aquecimento na economia da 
cidade, que vai ganhar novos 
shoppings inclusive. A inicia-
tiva é louvável e a movimen-
tação no comércio prova isso. 
As pessoas gastaram mais por 
conta do recurso extra que ga-
nharam e no final das contas, 
todos saem satisfeitos”, verba-
lizou Tito.

Para o segundo semestre, 
o presidente da CDL anunciou 
mais uma edição da campanha 
Liquida Campina, que em 2012 
contará mais uma vez com o 
apoio do Governo Estadual.

Uma das atrações para o 
lançamento da campanha, ain-
da sem data definida, é o can-
tor Fábio Júnior. “Nossa inten-
ção é atrair a população para 
encarnar o Liquida Campina, 
mantendo o comércio da cida-
de aquecido mesmo após o pe-
ríodo junino”, disse Tito Motta.

ou corrimão, quando na 
verdade envolve algo bem 
maior,” disse Severino Ven-
tura. De acordo com ele, a 
acessibilidade é o direito 
legal de ir e vir da popula-
ção, e se agrega não só aos 
deficientes físicos, mas tam-
bém para os outros tipos 
de deficiências. No Brasil, a 
lei que garante a acessibili-
dade está regulamentada 
através do decreto federal 
5.296, de 02/12/2004, e en-
globa também o acesso das 
pessoas a instituições públi-
cas e privadas.

O presidente do Con-
selho Municipal da Pessoa 
com Deficiência, Rodrigo 
Leite de Lima, explicou que 
mesmo com as adaptações 
existentes na cidade, ainda 
precisa melhorar o acesso 
em alguns órgãos públicos e 
privados. “Existe em Campi-
na Grande um mapeamen-
to feito através de um acor-
do com o Ministério Público, 
que identifica os prédios pú-
blicos municipais, estaduais 
e federais, além de agências 
bancárias, que ainda neces-
sitam de uma adequação 
estrutural para permitir o 
acesso de deficientes”, ex-
plicou. De acordo com Ro-
drigo, o maior problema 
para fazer a adaptação des-
tes prédios está relacionado 
a questões legais. “Neste 
mapeamento, verificou-se 
que muitos prédios públi-
cos ou são locados ou são 
tombados pelo Patrimônio 
Histórico, dificultando ou 
inviabilizando reformas que 
garantam o acesso”, disse. 
Rodrigo Leite comenta que 
para que isto se modifique, 

é necessário que haja 
uma política pública que 
pense na acessibilidade 
antes mesmo de execu-
tar as obras. “O nosso 
apelo é que na constru-
ção de novos prédios, os 
responsáveis pela obra já 
acrescentem na planta, o 
espaço adaptado para o 
acesso dos deficientes”, 
completa o presidente do 
Conselho.

O vereador Nelson 
Gomes Filho também está 
buscando com a prefei-
tura, uma melhora na 
adequação do sistema de 
transportes à lei de aces-
sibilidade. Segundo Nel-
son, muitos ônibus ainda 
não são adequados, di-
ficultando a mobilidade 
dos deficientes dentro 
da cidade. “É fundamen-
tal que haja a adequação 
de todos os coletivos que 
circulam na cidade, para 
que a população possa 
ter o seu direito de ir e 
vir garantido”, declarou 
o presidente da CMCG. O 
coordenador estadual da 
FCD-PB também explica 
que a adequação do siste-
ma de transportes envol-
ve não só a adaptação dos 
ônibus para cadeirantes, 
mas também a implanta-
ção de painéis em braile 
em cada parada, indican-
do quais linhas trafegam 
pelo local. “As pessoas 
têm que entender que 
a acessibilidade tem que 
ser garantida para todas 
as pessoas, independente 
da deficiência que ela te-
nha”, completou Severi-
no do Ramo.

 

O Salão do Artesanato é um atrativo que faz parte do calendário de eventos do período junino 

Antecipação do 
13º faz vendas 
crescerem em 
Campina Grande



PSD confirma a aliança com o PSB
convenção em joão pessoa

}Além de confirmar o apoio, o 
PSD homologou a candidatura 
a vereador de 35 filiados
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O PSD realizou ontem 
sua primeira convenção 
no auditório do Sebrae, no 
bairro dos Estados para 
homologar apoio à candi-
datura de Estelizabel Be-
zerra (PSB) à Prefeitura da 
Capital e, na ocasião, ho-
mologou também os nomes 
de 35 candidatos à Câmara 
Municipal. A legenda, re-
cém-criada, participa pela 
primeira vez das eleições 
e promete sair com força 
rumo às vagas que pretende 
oferecer candidatos.

A convenção começou 
mesmo no final da manhã 
quando da chegada do go-
vernador Ricardo Coutinho, 
acompanhado de Esteliza-
bel e do vice-governador 
Rômulo Gouveia, presiden-
te estadual do PSD. Em seu 
pronunciamento,  Rômulo 
fez questão de pregar a uni-
dade dos 35 pré-candidatos 
a vereador não somente em 
torno de Estelizabel, como 
também no sentido de am-
pliar, na Câmara, a bancada 
do PSD.

Ele lembrou que, a nível 

Foto: Altair Castro/Assessoria

nacional, o partido já con-
ta com 5.957 vereadores e 
que, este ano, no Estado in-
teiro, pode eleger entre 150 
e 200, três deles na Capital. 
Rômulo frisou que o PSD 
já nasceu grande porque, 
além dos mais de 5 mil ve-
readores, conta atualmente 
com 391 vice-prefeitos, 559 
prefeitos, 109 deputados 
estaduais, seis vice-gover-
nadores, dois governadores 
e mais dois senadores.

“Não podemos deixar 
de reconhecer que, mesmo 
mais antigos, a maioria dos 
partidos brasileiros não 
conta com uma estrutu-
ra como essa”, afirmou, ao 
lembrar que a ampliação 
disso depende do empenho 
de cada um nas eleições 
municipais.

Rômulo Gouveia acre-
dita que, além de não me-
dir esforços para eleger a 
candidata Estelizabel, os 
pré-candidatos a vereador 
também precisam pensar 
na unidade entre si. “Não 
podemos partir para in-
vasão de áreas de colegas 
candidatos porque o voto 
de cada um é de cada um e 
o total obtido por todos é 
que vai decidir o tamanho 
da nossa bancada na Capi-
tal e nas Câmaras do inte-
rior”, afirmou o presidente 
estadual do PSD.

Governador Ricardo Coutinho e a pré-candidata Estelizabel Bezerra (PSB) participaram do evento que referendou a aliança em JP

A festa era do PSD, mas 
um dos assuntos mais co-
mentados entre os políticos 
foi o anúncio do apoio do 
prefeito Luciano Agra (ex-
-PSB) à chapa de Luciano 
Cartaxo (PT) e Nonato Ban-
deira (PPS), além das últimas 
decisões administrativas do 
prefeito. O governador Ri-
cardo Coutinho (PSB) disse 
que, apesar da traição e da 
perseguição contra dezenas 
de amigos que estão sendo 
demitidos, o grupo liderado 
por Agra, “não conseguiu le-
var nem quatro pessoas para 
a aliança com o PT”.

“Ao invés de uma crise 
de defecções no PSB, que 
era o que eles queriam, pro-
vocaram foi uma crise ética 
entre eles mesmos”, afirmou 
Ricardo, em entrevista que 

concedeu no final da manhã 
de ontem, minutos depois 
de chegar ao Sebrae, onde 
participou da convenção do 
PSD. Para o governador, atra-
vés de dissidências e dessa 
aliança com o PT, o que Agra 
e aliados fizeram foi “usur-
par um poder que receberam 
de um grupo de amigos que 
confiaram neles, transfor-
mando a Prefeitura num ver-
dadeiro balcão de negócios”, 
acrescentou.

“Esse projeto municipal 
é nosso e que vamos con-
tinuar usando nas nossas 
mensagens e que, de fato, 
quem vai representá-lo na 
campanha é a nossa candi-
data Estelizabel”, afirmou o 
governador, ao lembrar que, 
quando saiu da Prefeitura 
para continuar esse projeto 

no Governo Estadual, deixou 
137 obras e, em caixa, um to-
tal de R$ 280 milhões.

Entusiasmado, em dis-
curso que fez logo depois 
no auditório do Sebrae, o 
governador conclamou pré-
-candidatos, lideranças e 
filiados do PSD a fazerem 
uma campanha também 
fundamentada nesse proje-
to e anunciou:

“Vou estar firme na 
campanha como militante e 
como pessoa que gosta des-
sa cidade”, exclamou Ricar-
do Coutinho, ao lembrar que 
a população não concorda 
com traições e que Esteliza-
bel Bezerra é a pessoa mais 
competente e mais prepa-
rada para administrar João 
Pessoa no decorrer dos pró-
ximos anos. 

Além de acompanhar 
Rômulo Gouveia e dedicar 
seu discurso à defesa da 
união entre os pré-candida-
tos a vereador, a presidente 
do PSD em João Pessoa, ve-
readora Raíssa Lacerda disse 
que, mesmo votando em Es-
telizabel Bezerra, vai perma-
necer integrando a bancada 
de apoio à Prefeitura de João 
Pessoa.

“Acho que isso é possí-
vel porque os colegas Zezi-
nho Botafogo (PSB) e Sandra 
Marrocos (PSB) também já 
anunciaram e estão fazendo 
assim”, afirmou Raíssa, ao 
explicar que, mesmo diante 
das divergências registradas 
nesse começo de campanha 
política, “o prefeito Luciano 
Agra merece todo respeito”.

Sandra Marrocos, que 
também marcou presença 
na convenção do PSD, con-
firmou seu posicionamento, 
mas fez restrições e protes-
tos contra uma série de de-

missões que o prefeito Lu-
ciano Agra vem promovendo 
contra pessoas que, segundo 
ela, sempre se dedicaram ao 
projeto político instalado em 
2004 em João Pessoa pelo 
atual governador.

Na mesma entrevista, 
Marrocos também fez ques-
tão de lamentar que o pre-
feito Luciano Agra tenha de-
cidido apoiar a candidatura 
do PT e explicou: “É estranho 
que o prefeito tome a iniciati-
va de apoiar pessoas que, até 
bem poucos dias, diziam que 
ele (Agra) fazia uma admi-
nistração corrupta”, afirmou 
Sandra.

Ela destacou que entre 
as pessoas perseguidas pelo 
prefeito estariam Marcela 
Arbia e Ana Otília que, no 
momento, a acompanhavam 
no Sebrae e que, segundo a 
vereadora,  têm muitos ser-
viços prestado na área social 
da atual administração mu-
nicipal. 

Também presentes na 
convenção do PSD, os presi-
dentes do PSB, Ronaldo Bar-
bosa, e do PC do B, Cristiano 
Zenaide, aproveitaram suas 
entrevistas à imprensa para 
mandar recados aos dissiden-
tes e aos integrantes do PT.

“Nós somos antigos alia-
dos dos petistas, mas, desta 
vez, só vamos nos encontrar 
no segundo turno porque eles 
vêm nos apoiar”, profetizou 
Cristiano Zenaide do PC do B, 
ao anunciar que a convenção 
municipal do seu partido já 
está marcada para sábado de 
manhã e homologará apoio à 
candidata do PSB.

Ronaldo Barbosa, do 
PSB, disse, por sua vez que, 
ao invés de ficarem lamen-
tando exonerações e afas-
tamentos, os desafinados 
com a orientação do partido 
devem entregar seus cargos. 
“Isso é uma questão ética e 
natural”, alfinetou.

Para o presidente do PSB 
em João Pessoa, “quem não 
gosta de uma casa, deve sair 
dela”. Especificamente sobre 
algumas lideranças, a exemplo 
do vereador Bira, Ronaldo dis-
se que não tem certeza da po-
sição dele, mas que “ainda não 
veio pra campanha do PSB”.

Os deputados estaduais 
Hervázio Bezerra (PSDB) e Léa 
Toscano (PSB) também pres-
tigiaram a convenção munici-
pal do PSD, mas com direito a 
discurso, somente o ex, por 11 
mandatos, José Lacerda Neto.

Ele disse que quem real-
mente representa o projeto 

que mudou João Pessoa nos 
últimos anos é o governador 
Ricardo Coutinho e que, por 
isso, as dissidências coman-
dadas pelo prefeito Luciano 
Agra em nada vão inviabili-
zar a eleição da candidata do 
PSB, Estelizabel Bezerra.

“Quem acompanhou o 

trabalho dela em várias se-
cretarias e quem tem acom-
panhado os seus pronuncia-
mentos e posicionamentos 
nesse início de campanha, já 
percebeu que o nome mais 
preparado para administrar 
a cidade é a candidata do go-
vernador”, disse.

Ricardo critica união entre PT e PPS Recados aos 
dissidentes

Hervázio marca presença no Sebrae

Apoio do PR a Maranhão leva 
suplente a desistir da disputa

Raíssa Lacerda segue na base

O radialista Sales Dantas 
anunciou, ontem, o rompi-
mento com o PR, partido do 
qual é filiado e suplente de 
vereador. O motivo alegado 
por ele foi o apoio do depu-
tado Wellington Roberto ao 
pré-candidato do PMDB a 
prefeito de João Pessoa, José 
Maranhão. 

“Ele anunciou o apoio 
a Maranhão sem consultar 
as bases, e eu acredito que 
isso é um retrocesso. É uma 
coligação que não represen-

ta nada de novo”, justificou, 
apontando a decisão unilate-
ral do presidente da legenda 
como motivo da saída.

Com isso, Sales Dantas, 
que já divulgou apoio à alian-
ça municipal entre PT e PPS, 
desistiu de levar em frente 
sua candidatura a vereador 
pela Capital para ingressar 
no PRB.  “Sempre lutei pelas 
causas do PR, fui o primeiro 
coordenador de campanha de 
Wellington Roberto. Minha 
candidatura seria vitoriosa, 

com material pronto de cam-
panha e diversos contatos 
com lideranças já feitos. O 
que me motivou a recuar foi 
pensar no melhor para a ci-
dade, que acredito estar nas 
propostas de Luciano Cartaxo 
e Nonato Bandeira, apoiados 
por partidos importantes, 
como  o PRB”, explica.

Sales Dantas vai tomar 
posse no PRB hoje, na pró-
pria sede Estadual do Parti-
do, na Avenida João Macha-
do, no Centro, às 10h.

Mais dois partidos da 
Capital confirmaram ontem a 
data para realização de suas 
convenções. Amanhã, a partir 
das 14h, o PT reúne filiados 
no Sindicato dos Bancários, na 
Avenida Ministro José Améri-
co de Almeida (Beira Rio) no 
bairro de Tambauzinho, para 
bater o martelo acerca do 
nome de Luciano Cartaxo. 

O PSDB de João Pessoa 
vai oficializar a candidatura 

de Cícero Lucena a prefeito no 
próximo sábado na sede do 
Sesc-Centro, às 13h30.

Nas convenções também 
serão homologados os nomes 
dos candidatos a vice-prefeito, 
a vereador e dos partidos que 
farão parte das coligações. 
Para o senador Cícero Luce-
na, o momento é de planeja-
mento, organização e diálogo. 
“Esse é o momento partidário 
e para tanto estamos traba-

lhando muito. Faremos uma 
campanha de alto nível e com 
apresentação de propostas 
para João Pessoa”, antecipou 
Cícero. 

Já o Partido dos Trabalha-
dores deve mesmo confirmar 
o nome do jornalista Nonato 
Bandeira (PPS) para a vaga de 
vice na chapa.  A grande ex-
pectativa é se o PP, que conta-
va com a indicação para a vaga 
de vice, manterá o apoio.

PSDB e PT confirmam data de 
suas convenções municipais

eleição na capital



Partidos correm pela melhor aliança
Reta final
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As convenções partidá-
rias estão na reta final esta 
semana e as candidaturas 
que já vinham se articulan-
do nos últimos meses devem 
se confirmar até o próximo 
sábado. Algumas surpresas 
– como a retirada de candi-
datura de Nonato Bandeira 
(PPS) – ainda podem aconte-
cer, mas a grande movimen-
tação que não permite prevê 
resultados é a disputa pela 
vaga de vice nas grandes can-
didaturas de João Pessoa.

Dirigentes do PTB ti-
veram reunião com o ex-
-governador José Maranhão 
(PMDB) na última terça-feira 
para fechar uma aliança com 
a sigla para as eleições deste 
ano, mas o apoio firmado nas 
proporcionais não garantiu, 
pelo menos oficialmente, o 
prêmio de vice tão sonhado 
pelo vereador Tavinho San-
tos.

A disputa para compor 
a chapa do PMDB é protago-
nizada ainda pelo deputado 
federal Caio Roberto, indica-
do pelo PR, e pelo ex-senador 
Wilson Santiago, com quem 
Maranhão formaria uma cha-
pa puro-sangue. Caso o nome 
de Santiago não seja o prefe-
rido pelo candidato, o colega 
de partido oferece ainda o 
nome do seu filho, o depu-
tado federal Wilson Filho, 
como opção.

O resultado desse entra-
ve só deve ser divulgado no 
limite do prazo estipulado 
pela Justiça Eleitoral, no pró-
ximo sábado, durante a con-
venção do PMDB na Capital. 

}legendas disputam palmo a 
palmo o apoio dos candidatos 
com menor densidade

O leitor é notícia!
Geraldo Amorim@geraldoamorim

“@fikkumamoto só iremos ter uma democracia plena no dia em que 
candidatos de todos partidos tiverem oportunidades iguais de concorrer.”

Priscylla Meira
priscyllameira@gmail.com

Os diretorianos do Parti-
do dos Trabalhadores de Cam-
pina Grande, de forma unâni-
me, destituíram o engenheiro 
Alexandre Almeida da presi-
dência do partido na cidade. 
Para chegar à decisão, na noite 
da última terça-feira, eles te-
riam se baseado em artigos do 
estatuto da legenda que esta-
beleceriam o afastamento de 
dirigentes que faltarem a três 
reuniões consecutivas. Ale-
xandre, segundo petistas favo-
ráveis à sua destituição, teria 
faltado a seis reuniões. 

Além do afastamento 
do presidente, membros do 
PT considerados dissidentes 
porque permanecem atrela-
dos ao governo do prefeito 
Veneziano Vital do Rêgo fo-
ram suspensos. São eles: Ana 
Cleide Rotondano (Gerência 
da Mulher); Éder Rotondano 
(coordenador do Fome Zero); 
Gustavo Pontinelle (coorde-
nador de Turismo); Flávia 
Maria (do Sine), João da UCES 
(coordenador do Orçamento 
Participativo) e Charles Moura 
(Secretaria de Ciência e Tec-
nologia). Os petistas suspen-
sos já haviam sido comunica-
dos de que estariam sujeitos 
à sanção caso se recusassem 
a deixar o governo Venezia-
no, mas resolveram ignorar a 
determinação da maioria do 

diretório.
Pela decisão, no lugar do 

presidente afastado, assume 
o suplente de vereador Perón 
Japiassu. Alexandre Almeida, 
contudo, ignorou a resolução 
do diretório, que, segundo 
ele, seria apenas uma jogada 
de mídia dos seus correligio-
nários/adversários. “Isso não 
é possível. O PT é um parti-
do democrático que escolhe 
seus dirigentes a partir de 
eleições diretas. Eu fui eleito 
presidente do PT de Campi-
na Grande pela maioria dos 
filiados. Para me afastarem, 
teriam que dar andamento a 
todo um processo, seria pre-
ciso haver uma comissão de 
ética instalada, com amplo 
direito de defesa, e, aí, se por 
acaso o presidente fosse afas-
tado, ele ainda teria o direito 
de recorrer à estadual e à na-
cional. Essa jogada não tem 
qualquer validade. Eu conti-
nuo presidente”, argumenta 
Almeida. 

Ele ainda confirmou que 
convocou um plebiscito que 
deve acontecer hoje. “Eu re-
cebi de quase 450 filiados o 
pedido para fazer o plebisci-
to, para que o plebiscito deci-
disse os destinos do partido 
na eleição de 2012. Isso está 
previsto no estatuto do parti-
do”, declarou o dirigente.

O juiz Eleitoral da 17ª 
Zona, Ruy Jander Teixeira da 
Rocha, coordenador da Pro-
paganda de Mídia e Internet 
em Campina Grande, reali-
za hoje uma reunião com os 
representantes dos partidos 
políticos e da imprensa, para 
tratar de assuntos relaciona-
dos à propaganda de mídia e 
especialmente a veiculação 
de propaganda pela internet 
- redes sociais, blogs e sítios 
de mensagem instantânea. 

A reunião contará com 
a participação do delegado-
-chefe da Polícia Federal em 
Campina Grande, Adriano 
Moreira de Oliveira Silva, que 
fará exposição sobre a prá-
tica de crimes eleitorais por 
meio eletrônico.

Prazo
Até o próximo sábado, 

dia 30 de julho, os partidos 
poderão realizar suas con-
venções para a escolha dos 
candidatos à Prefeitura Mu-
nicipal ou à Câmara Munici-
pal. Após as convenções, os 
partidos e coligações podem 
registrar seus candidatos até 
o dia 5 de julho. A propagan-
da eleitoral só é permitida 
após o dia 6 de julho.

O senador Cássio Cunha 
Lima (PSDB) anunciou on-
tem que não participará das 
convenções de aliados que 
serão realizadas no próximo 
fim de semana, inclusive em 
Campina Grande, onde, no 
sábado, os tucanos deverão 
oficializar a candidatura a 
prefeito do deputado federal 
Romero Rodrigues. A deci-
são do senador se deu por 
conta do agravamento do 
estado de saúde do pai, o ex-
-governador Ronaldo Cunha 
Lima, de 76 anos, que luta 
contra um câncer no pulmão 
desde julho do ano passado.

Além da homologação 
de Romero Rodrigues em 
Campina, Cássio participa-
ria de convenções em pelo 
menos mais 11 cidades da 
Paraíba. Ao comunicar a cor-
religionários e aliados sua 
decisão, que recebeu a com-
preensão geral, o senador 
afirmou que “não tem clima 
para festividades” e prome-
teu se esforçar para poder 
estar presente na campanha 
dos prefeitáveis tucanos e 
de legendas parceiras. Por 
conta do estado de saúde de 
Ronaldo, Cássio também se 
afastou da CPMI do Cacho-
eira, deixando Brasília para 
ficar ao lado do pai, que está 
em casa, em João Pessoa.

Ativo usuário do Twitter, 
por meio do qual tornou públi-
ca a doença de Ronaldo no ano 

O congresso do partido será 
realizado no Jangada Clube, 
na orla do Cabo Branco, das 
9h às 15h.

A candidata do PSB à 
Prefeitura de João Pessoa, 
Estelizabel Bezerra, também 
não definiu ainda quem será 
seu vice para as eleições mu-
nicipais. A expectativa para 
escolha, que será feita pela 
própria candidata, gira em 
torno dos nomes do depu-
tado federal Efraim Filho 
(DEM) e do vereador Geraldo 
Amorim (PDT), que até então 
mantém sua pré-candidatura 
para prefeito.

O nome pode surgir ain-
da do PSD, que confirmou on-
tem em convenção a aliança 
com o PSB, ou do Democra-
tas, que condicionou o apoio 
à Estela à indicação do vice. 
Entre as opções apontadas 
pelo presidente da legenda, 
Efraim Morais, estão o ex-ve-
reador Bosquinho, o empre-
sário Junior Evangelista e o 
procurador da República e 
ex-secretário de Segurança 
Pública Eitel Santiago.

Até mesmo o presidente 
municipal do PSL, o vereador 
Sérgio da Sac – que até então 
afirmava que marcharia com a 
oposição – admitiu que man-
teve diálogo com Estelizabel 
e disse que também poderá 
firmar uma aliança com o PSB, 
indicando assim o nome do 
deputado Anibal Marcolino 
para vice na chapa socialista. 
O parlamentar, entretanto, 
não confirmou se a indicação 
foi vista com bons olhos pelo 
bloco firmado pela legenda 
com o PTN e o PT do B.

Psdb
No ninho tucano, a bri-

ga de indicações para a vice 
também só deve findar no 
próximo sábado. Há especu-
lações de que o senador Cí-

cero Lucena esteja lutando 
para convencer o médico Íta-
lo Kumamoto (PSC) a desistir 
de sua candidatura e encarar 
a disputa como vice na chapa 
do PSDB.

O deputado Aníbal Mar-
colino também foi citado 
como opção para o PSDB, 
assim como o do deputado 
Janduhy Carneiro (PPS), que 
se tornou uma opção mais 
improvável após a aliança 
firmada pelo PPS com o PT. 
A decisão sobre o vice de Cí-
cero deverá ser anunciado 
no próximo sábado, duran-
te a convenção do partido, 
que será realizada na sede 
do Sesc-Centro, a partir das 
13h30.

No blocão formado pelo 
PSL, PTN e PT do B, há chan-
ces iminentes de uma indica-
ção de vice para um dos par-
tidos que ainda não fecharam 
chapa nas municipais de João 
Pessoa. Um dos nomes mais 
fortes, porém, o deputado 
Toinho do Sopão (PTN), já 
avisou que se não for indica-
do como candidato a prefeito 
com o apoio do grupo, não 
será vice de ninguém. “O que 
é que um vice faz? Ele não 
governa nada. Quem governa 
é o prefeito”, criticou.

Até então, a única posi-
ção de vice que parece estar 
sacramentada é a do jorna-
lista Nonato Bandeira (PPS), 
que resolveu abdicar de sua 
própria candidatura à cadeira 
de prefeito para unir forças 
com o candidato petista, Lu-
ciano Cartaxo. 

Se a aproximação política 
entre os dois, com o apoio do 
prefeito Luciano Agra, causou 
estranheza e surpreendeu al-
guns, prever a movimentação 
das últimas peças desse jogo 
de poder até o próximo sá-
bado parece ser mesmo uma 
tarefa impossível.

O governador Ricardo Coutinho 
inaugura hoje, às 16h, a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) de Montei-
ro, que vai beneficiar mais de 61 mil 
pessoas  das cidades de Zabelê, São 
Sebastião de Umbuzeiro, Camalaú, 
São João do Tigre, Prata, Ouro Velho 
e Monteiro. A inauguração contará 
também com a presença do secretário 
de Estado da Saúde, Waldson Dias de 
Souza.

Na unidade, será prestado aten-
dimento 24 horas aos pacientes em 
situação de menor gravidade.  A insta-
lação da UPA é resultado de uma par-
ceria entre os Governos do Estado, Fe-
deral e Municipal. Foram investidos na 
obra e na compra de equipamentos R$ 
2,4 milhões, sendo R$ 1,4 milhão pelo 
Ministério da Saúde; R$ 300 mil pelo 
Governo do Estado, por meio do Pacto 
pelo Desenvolvimento Social, e R$ 700 
mil pelo município de Monteiro. Para 
a manutenção da unidade serão inves-
tidos mensalmente R$ 300 mil, sendo 
R$ 100 mil do Governo Estadual, R$ 
100 mil do Governo Federal  e R$ 100 
mil do Governo Municipal.

De acordo com o secretário de Es-
tado da Saúde, Waldson Dias de Sou-
za, a UPA vai contribuir para a orga-
nização dos atendimentos de urgência 
e emergência e funcionará como uma 
porta de entrada para os atendimen-
tos de urgências pediátricas e clínicas. 

“É importante destacar que a UPA não 
é um hospital ou Posto de Saúde da 
Família (PSF), mas um suporte assisten-
cial para urgências e emergências clí-
nicas, evitando que o usuário faça uso 
dos hospitais de maior complexidade 
do Estado. O objetivo é resolver mais 
de 80% dos casos que derem entrada, 
além de reduzir o número de transfe-
rência de pacientes”, explicou o secre-
tário.

Ele adiantou que o principal foco 
da UPA é atender os casos de urgên-
cia em que a distância ou a demora 
tendem a causar um maior prejuízo 
ao estado clínico do paciente. “Com 
isso, pode-se diminuir o excesso de 
pacientes nos hospitais e fornecer um 
atendimento de melhor qualidade aos 
pacientes”, argumentou.

Para a diretora administrativa da 
Unidade de Saúde, Adalgisa Maria Ga-
delha Vale Granjeiro, a implantação 
representa um grande avanço para o 
serviço de urgência e emergência no 
local, o que não acontecia antigamen-
te “Em tempos anteriores, todos os 
casos de urgência e emergência eram 
encaminhados para o hospital regio-
nal, o que causava superlotação. Com 
a UPA, essa realidade vai mudar e, o 
melhor de tudo, vai desafogar o hospi-
tal. Além disso, é um serviço novo que 
vai facilitar o acesso da população ao 
SUS”, comemorou a diretora.

Governo do estado inaugura 
UPa em Monteiro hoje, às 16h

Rede de assistência

Saúde de Ronaldo faz Cássio 
cancelar ida às convenções

PT destitui Almeida do 
diretório em Campina

Lenildo Ferreira
Sucursal de Campina Grande

passado e falou sobre o trata-
mento do poeta, Cássio Cunha 
Lima agradeceu às manifes-
tações de solidariedade que a 
família vem recebendo. “Mais 
uma vez, comovido, agradeço 
por toda solidariedade e tanto 
carinho para com o Poeta. Ele 
resiste firme, mas apresenta-
-se frágil”, declarou, na madru-
gada de ontem. Os gestos de 
solidariedade, sobretudo nas 
redes sociais, vêm tanto de au-
toridades políticas, inclusive 
adversários ferrenhos, quanto 
de aliados e pessoas comuns, 
gente do povo.

Apesar da ausência do 
senador, a convenção tucana 

deverá ocorrer normalmen-
te, no início da tarde de sába-
do, no colégio Premen, bairro 
do Catolé. Até lá, mantém-se 
a indefinição a respeito do 
nome que deverá compor a 
chapa majoritária com Ro-
mero Rodrigues. O PP, da 
deputada estadual e pré-
-candidata Daniella Ribeiro, 
também realizará sua con-
venção na tarde de sábado, 
na sede da AABB. Já o PMDB, 
que deverá ter como candi-
data a médica e ex-secretária 
municipal Tatiana Medeiros, 
fará sua convenção amanhã, 
às 15h, na Casa Bella Recep-
ções, no Catolé.

Quadro de saúde do ex-governador Ronaldo Cunha Lima se agrava

Justiça Eleitoral 
orienta sobre 
propaganda na 
internet

foto: evandro Pereira
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}Verba anunciada pelo Go-
verno Federal deverá evitar 
queda do PIB nacional

PAC Equipamentos terá R$ 8 bi
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O leitor é notícia!
Rogério Lucas @lucas1211

“deixo aqui um registro: acho q Bordoni saiu hj menor do q entrou na CPI do 
Cachoeira. Não esperava vê-lo desonrando seu passado”

Brasília (ABr) - Na bus-
ca de alavancar o crescimen-
to da economia, o governo 
anunciou ontem o Programa 
de Aceleração do Crescimen-
to (PAC) Equipamentos. 

A finalidade é disponi-
bilizar R$ 8,4 bilhões para 
agilizar as compras gover-
namentais com preferência 
à aquisição de produtos da 
indústria nacional. Esta é 
mais uma série de medidas 
para tentar evitar a queda do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
soma de todos os bens e ser-
viços produzidos no país, 
ante a crise internacional.

O programa anunciado 
pelo governo prevê aquisi-
ções nas áreas de saúde, de-
fesa, educação e agricultura, 
como retroescavadeiras, am-
bulâncias, ônibus escolares, 
motocicletas para policiais, 
veículos lançadores de mís-
seis e blindados.

Na área de saúde, mais 
de 80 itens produzidos no 
país poderão ser adquiridos 
com preços até 25% superio-
res aos dos concorrentes, de 
acordo com o Ministério da 
Saúde. A margem de prefe-
rência vai variar entre 8% e 
25% para o que for produzido 
pela indústria brasileira até 
junho de 2017. Entre os itens 
previstos estão tomógrafos e 
aparelhos de hemodiálise.

O governo também ofe-
recerá financiamento do 
Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e So-
cial (BNDES) para a compra 
de equipamentos na área de 
saúde. Nesse caso, o índice de 

nacionalização deve ser de, 
no mínimo, 60% como for-
ma de estimular a produção 
de equipamentos médicos no 
Brasil, conforme dados do Mi-
nistério da Saúde.

Além de estimular a eco-
nomia, o programa vai atu-
ar no combate a problemas 
como a seca e beneficiar es-
colas por meio da compra de 
ônibus e mobiliários. 

No total, na área educa-
cional, serão adquiridos 8,5 
mil veículos e 30 mil móveis. 
Para combater a seca, serão 
comprados 8 mil caminhões 
e 3 mil patrulhas agrícolas 
(conjunto formado por trato-
res e implementos na busca 
de aumentar a produtividade 
agrícola).

Entre os veículos, es-
tão ainda 2,1 mil ambulân-
cias para o Sistema Único de 
Saúde e 160 vagões de trens, 
além de 500 motocicletas 
para as Polícias Federal e Ro-
doviária Federal.

Parte dos R$ 8,4 bilhões 
a serem gastos nas compras 
governamentais já estava 
prevista no Orçamento de 
2012, o adicional necessário 
chegará a R$ 6,6 bilhões, de 
acordo com o ministro da Fa-
zenda, Guido Mantega. Com 
isso, a previsão de investi-
mentos do PAC para 2012 
sobe de R$ 42,6 bilhões para 
R$ 51 bilhões. “É o maior já 
feito em um ano”, destacou.

As projeções de analis-
tas do mercado financeiro, 
divulgadas esta semana pelo 
Banco Central, indicam que a 
economia pode crescer ape-
nas 2,18%, em 2012, ante a 
crise mundial. Caso se confir-
me, será um crescimento bem 
menor do que os 2,7% regis-
trados no ano passado.

Um grupo de pessoas se 
acorrentou ontem em fren-
te ao Palácio do Planalto em 
protesto a favor da amplia-
ção de cotas para negros em 
concursos públicos e cargos 
comissionados. Os 16 mili-
tantes também reivindicam 
a decretação do dia 20 de no-
vembro, Dia da Consciência 
Negra, como feriado nacional. 

Eles fazem parte do mo-
vimento Educafro, que busca 
a inclusão de pobres e negros 
na educação. Segundo o pas-
tor Marco de Oliveira, um dos 
líderes do movimento, o gru-
po fará greve de fome.

Outros oito manifes-
tantes conseguiram entrar 

em um anexo do Palácio e se 
amarraram nos corredores 
da casa. Os jovens se apro-
veitaram de uma reunião que 
o fundador e coordenador 
da Educafro, frei Davi, havia 
marcado com a secretaria ge-
ral para entrar no local.

A pauta já está sendo 
discutida internamente por 
integrantes do Planalto, mas 
os militantes pretendem ace-
lerar a decisão por meio do 
protesto, que reivindica ao 
menos 20% de vagas aos afro-
descendentes. Os integrantes 
do movimento disseram que 
permaneceriam no local até 
que as reivindicações fossem 
atendidas.

Manifestantes utilizam 
correntes para protestar

COTAS PARA NEGROS

Os 16 militantes também reivindicam feriado para consciência negra

Brasília (AE) - A minis-
tra do Planejamento, Miriam 
Belchior, disse ontem que po-
derá haver atrasos em obras 
do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) sob 
responsabilidade da Delta 
Construções, após a Contro-
ladoria-Geral da União (CGU) 
declarar a empresa inidônea.

“Se for necessário, temos 
de pagar esse preço, mas não 
é esse o desenho original”, 
disse Miriam, após cerimô-
nia no Palácio do Planalto de 

Miriam admite possibilidade 
de atrasos em obras da Delta

CASO CACHOEIRA

Programa anunciado por Dilma prevê aquisição nas áreas de saúde, defesa, educação e agricultura

anúncio de medidas para esti-
mular a economia. “Cada um 
dos contratos será analisado 
pra ver se há algum proble-
ma. Se não houver, as obras 
continuam normalmente. Se 
houver, elas (as obras) vão ser 
substituídas por outra empre-
sa”, disse Miriam. 

Questionada se isso não 
poderia encarecer as obras, a 
ministra respondeu: “Gente, 
se tiver irregularidade, tem de 
ser mudado.” 

Em portaria assinada 

no último dia 12, o ministro-
-chefe da CGU, Jorge Hage, 
declarou a empresa Delta 
Construções S/A inidônea 
para contratar com a admi-
nistração pública. O processo 
constatou responsabilidade 
da Delta nas irregularidades, 
entre as quais superfatura-
mento e desvio de dinheiro 
público, apuradas na Opera-
ção Mão Dupla, realizada pela 
Polícia Federal em conjunto 
com a CGU e o Ministério Pú-
blico, em 2010

Bordoni acusa Perillo em CPI
O jornalista Luiz Carlos 

Bordoni afirmou ontem, em 
depoimento à CPMI do Cacho-
eira, que está disposto a fazer 
uma acareação com todos as 
pessoas envolvidas no paga-
mento da dívida de campanha 
da candidatura à reeleição do 
governador de Goiás, o tucano 
Marconi Perillo. Entre elas, o 
próprio Perillo e o contraven-
tor Carlos Augusto Ramos, o 
Carlinhos Cachoeira.

“Peço acareação com to-
dos, sem exceção”, disse Bor-
doni, em resposta à pergunta 
feita pela deputada Íris de 
Araújo (PMDB-GO), que se 
comprometeu a apresentar 
requerimentos para realizar 
a acareação. 

Bordoni quer provar que 
a maior parte dos recursos 
que recebeu da campanha de 
Perillo em 2010 para atuar no 
programa de rádio foi de re-
cursos de caixa dois.

Segundo o jornalista, 

“agora é que a briga come-
çou”. “Eles vão ter que provar 
tudo isso, eu não tenho medo 
deles”, disse. Para ele, Perillo 
“faltou com a verdade” no de-
poimento que prestou à CPI.

Bordoni esclareceu ao 
deputado Antonio Carlos 
Mendes Thame (PSDB-SP) a 
suposta contradição que ha-

via sido apontada pelo parla-
mentar em duas falas do jor-
nalista. 

Inicialmente, Bordoni 
disse que não tinha recebido 
qualquer dinheiro por meio 
da empresa Arte Mídia. De-
pois, admitiu ter ganhado 
R$ 30 mil pelos serviços que 
prestou durante a campanha.

Jornalista prestou depoimento ontem à CPMI do Cachoeira

STF adia a 
decisão sobre 
legalidade de 
investigação 

Com placar empatado 
em 4 a 4, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) adiou ontem 
a decisão sobre a legalidade 
de investigações feitas dire-
tamente pelo Ministério Pú-
blico, questionadas por réus 
oriundos de inquéritos não 
dirigidos pela polícia. 

O adiamento se deu com 
pedido de vista do ministro 
Luiz Fux. Ele defendeu uma 
análise mais profunda da 
Corte, inclusive quanto às 
consequências de uma deci-
são que crie insegurança ju-
rídica e ponha em xeque as 
investigações feitas até agora 
pelo MP de forma autônoma.

A ambiguidade vem des-
de a Constituição de 1988, 
cujo texto permitiu que, além 
da polícia judiciária da União 
(PF) e dos Estados (polícias 
civis), o MP também possa 
realizar investigações direta-
mente. 

Desde então as rusgas 
entre delegados e procura-
dores têm se acentuado a um 
ponto perigoso, com interfe-
rência danosa no resultado 
de inquéritos. Algumas bri-
gas entre membros das duas 
instituições vêm inclusive fa-
vorecendo a impunidade de 
criminosos.

Para pôr fim ao dilema, o 
STF começou a julgar desde 
a semana passada o Recurso 
Extraordinário (RE) 593727, 
com repercussão geral reco-
nhecida, em que o ex-prefei-
to de Ipanema (MG) Jairo de 
Souza Coelho questiona de-
cisão do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais, que rece-
beu denúncia contra ele por 
crime de responsabilidade, 
proposta pelo MP, embasada 
numa investigação própria, 
sem participação da polícia.

O relator do processo, 
ministro Cezar Peluso, votou 
pelo provimento do recurso, 
por considerar que não há 
previsão constitucional para 
o MP exercer investigações 
criminais, a não ser em casos 
excepcionais. 

Foi seguido pelo minis-
tro Ricardo Lewandowski, 
mas o julgamento foi sus-
penso e retomado só nesta 
quarta. Diante da falta de 
consenso, Fux pediu vista. 
Mas o ministro Gilmar Men-
des fez declaração antecipa-
da de voto. Para ele, as duas 
instituições têm permissão 
constitucional para investi-
gar e devem atuar de forma 
cooperativa, em vez de se-
rem rivais.

Greve do Judiciário ameaça eleições
Uma greve dos servi-

dores do Judiciário pode 
atrapalhar as inscrições dos 
candidatos às eleições deste 
ano. Os funcionários avisa-
ram que, em São Paulo, a pa-
ralisação começa hoje e segue 
por tempo indeterminado. A 
principal ameaça dos traba-
lhadores é de um apagão na 
Justiça Eleitoral entre os dias 
1º e 5 de julho, prazo em que 
devem ser feitas as inscrições 
dos candidatos às eleições no 

Tribunal Regional Eleitoral. 
O anúncio foi feito ontem 

pelo Sindicato dos Trabalha-
dores do Judiciário Federal 
no Estado de São Paulo (Sin-
trajud). Somente uma adesão 
maciça à greve, contudo, pode 
atrapalhar de fato o trâmite 
eleitoral, de acordo com a as-
sessoria do Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo (TRE-
-SP). Se a paralisação seguir os 
padrões de greves anteriores, 
boa parte dos funcionários - 

por exemplo os comissionados 
e os juízes - pode continuar 
trabalhando normalmente.

A paralisação dos servi-
dores do Judiciário Federal 
tem caráter nacional e, apesar 
de abarcar as três esferas do 
Judiciário - Eleitoral, Federal 
e Trabalhista -, terá o foco das 
manifestações voltado à Jus-
tiça Eleitoral. A maioria dos 
Estados pretende realizar pa-
ralisações entre 4 e 5 de julho, 
os últimos dois dias do prazo 

para registro dos candidatos 
na Justiça Eleitoral.

Nesta semana, serão fei-
tas paralisações de 48 horas 
na Paraíba, Bahia, Rio Grande 
do Sul e Distrito Federal. No 
Mato Grosso, os servidores já 
estão em greve também por 
tempo indeterminado.

Os servidores reivindi-
cam avanço nas negociações 
de reajuste salarial. De acordo 
com o Sintrajud, a categoria 
não tem reajuste desde 2006. 

Foto: dida sampaio/AE

Foto: Antônio Cruz/ABr



ONU ataca a Síria por violar os 
direitos humanos em alta escala

RELATÓRIO INVESTIGATIVO

As forças do governo sírio 
têm cometido violações aos 
direitos humanos “em escala 
alarmante” nos últimos três 
meses, incluindo execuções, 
segundo um relatório divul-
gado ontem por uma equipe 
de investigadores da ONU sob 
comando do brasileiro Paulo 
Pinheiro.

O grupo disse não ter sido 
possível identificar os autores 
do massacre de mais de 100 
pessoas em maio na localida-
de de Hula, mas ressaltou que 
“forças leais ao governo podem 
ter sido responsáveis por mui-
tas das mortes”. 

O relatório cita também 
mortes cometidas pela oposi-
ção armada, que cada vez mais 
usa explosivos improvisados 
em sua rebelião contra o pre-
sidente Bashar al Assad. “A 
situação no terreno está se de-
teriorando de forma perigosa e 
rápida”, disse o relatório de 20 
páginas, citando o uso de me-
tralhadoras, canhões e tanques 
em ataques do governo contra 
áreas rebeladas na cidade de 
Homs.

“No contexto cada vez 
mais militarizado, violações 
aos direitos humanos estão 
ocorrendo em todo o país 
numa escala alarmante duran-
te as operações militares con-
tra locais que supostamente 
abrigam desertores. Os inves-
tigadores também acusaram 
os rebeldes de estarem “usan-
do crianças como maqueiros, 
mensageiros ou cozinheiros, 
expondo-as ao risco de morte 
e lesões”.

Pinheiro fez no fim de 
semana sua primeira visita a 
Damasco, onde se reuniu com 
autoridades sírias. Ele apre-
sentou o relatório ao Conselho 
de Direitos Humanos da ONU, 
que se baseia em quase 400 
entrevistas, além de fotos, ví-
deos, imagens de satélites e ou-
tras provas documentais.
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Impeachment
é repudiado

Brasília – Integrantes 
de movimentos sociais, de-
putados e senadores entre-
garam ontem ao ministro 
das Relações Exteriores, 
Antonio Patriota, moção 
manifestando repúdio ao 
impeachment do presidente 
paraguaio, Fernando Lugo, 
cujo processo consideraram 
um golpe de Estado.

Segundo o integrante 
da Coordenação Nacional 
do Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra 
(MST), Alexandre Concei-
ção, os movimentos sociais 
e os parlamentares con-
sideram que houve uma 
ruptura na ordem demo-
crática do Paraguai. “Não 
podemos permitir que 
haja um novo banho de 
sangue na América Latina 
por meio de golpes”, disse. 

Assinaram a moção, 
além do MST, a União Nacio-
nal dos Estudantes (UNE), o 
Sindicato Nacional dos Do-
centes das Instituições de 
Ensino Superior (Andes), 
Movimento de Mulheres 
Camponesas, Movimentos 
de Pequenos Agricultores 
e um grupo de 16 parla-
mentares.

Conceição afirmou 
ainda que o grupo quer a 
suspensão do Paraguai das 
instituições que integram 
o Mercado Comum do Sul 
(Mercosul) e da União de 
Nações Sul-Americanas 
(Unasul) e pediram a in-
corporação da Venezuela 
ao Mercosul. “Como o Bra-
sil assume a presidência 
do Mercosul nesta sexta-
feira (29), pedimos que o 
governo brasileiro possa 
criar as condições jurídicas 
e políticas para que a Vene-
zuela seja incorporada ao 
Mercosul”.

Representantes de movimentos sociais entregaram ontem carta de repúdio ao ministro das Relações Exteriores, em Brasília

Foto: Divulgação
}o relatório cita também 
mortes cometidas pela 
oposição armada no país

Brasília – Uma missão da Or-
ganização dos Estados Americanos 
(OEA) vai ao Paraguai para avaliar 
a crise política no país e a condução 
do processo de impeachment de 
Fernando Lugo. O grupo será lide-
rado pelo secretário-geral da enti-
dade, José Miguel Insulza.

Insulza apresentará um rela-
tório ao Conselho Permanente da 
OEA, formado por 35 nações, e a 
entidade deverá se posicionar so-
bre a situação do Paraguai. A data 
da viagem não foi anunciada. Será 
avaliada, ainda, a possibilidade de 
convocação de uma assembleia ge-
ral para tratar da crise no país.

A ida de Insulza não teve apoio 
unânime dos membros da OEA, 
que se reuniram na última terça-
feira, por quase quatro horas, em 
uma sessão extraordinária em Wa-
shington para discutir o tema.

A Nicarágua, a Argentina e a 
Venezuela defenderam a suspen-
são do Paraguai do Conselho Per-
manente da OEA, alegando que 
Lugo foi julgado sumariamente 
pelos parlamentares e o direito de 
defesa do ex-presidente não foi 
respeitado plenamente. No último 
dia 22, a Câmara dos Deputados e 
o Senado do Paraguai aprovaram 
a destituição do ex-bispo católico, 
acusado de má gestão, em menos 
de 24 horas. O vice, Federico Fran-
co, assumiu o governo.

Já o Brasil propôs que a OEA se 
posicionasse somente após reunião 
dos chefes de Estado da União de 
Nações Sul-Americanas (Unasul), 
marcada para a próxima sexta-fei-
ra (29) em Mendoza, na Argentina. 
Segundo o representante brasileiro 
no organismo internacional, Breno 
Dias da Costa, muitos integrantes 

da OEA ainda estão divididos sobre 
a legalidade do impeachment de 
Lugo e seria prudente aguardar o 
resultado do encontro da Unasul, 
bloco formado por 12 países. “Não 
me parece lógico que essa organi-
zação tome uma decisão sem ouvir 
os países mais diretamente afeta-
dos pela situação no Paraguai”, 
disse.

Na sessão, o representante 
do Paraguai na OEA, embaixador 
Bernardino Saguier, defendeu a 
legitimidade do novo governo de 
Federico Franco e acusou o Brasil, 
a Argentina e o Uruguai de se alia-
rem para prejudicar seu país. O re-
presentante brasileiro repudiou a 
acusação.

O Mercosul decidiu suspender 
os paraguaios do bloco devido à 
forma e a rapidez com que o pro-
cesso contra Lugo foi conduzido.

Missão da oEA vai avaliar crise no Paraguai

DESTITUIÇÃO DE LUGO

Buenos Aires – O gover-
no da presidenta Cristina 
Kirchner, enfrentou ontem a 
primeira greve geral de tra-
balhadores. A Confederação 
Geral do Trabalho (CGT), 
central sindical comandada 
pelo líder dos caminhonei-
ros, Hugo Moyano, organi-
zou uma marcha até a Casa 
Rosada, sede do governo ar-
gentino, que fica no centro 
da capital. Esta é a primeira 
paralisação convocada pela 
CGT em 12 anos.

A central sindical rei-
vindica uma correção da ta-
bela de isenção do Imposto 
de Renda, mas a presiden-
ta avisou que não cederá a 
“extorsões, ameaças e in-
sultos” e que não elevará 

a isenção este ano. “Mais 
que um protesto por razões 
econômicas, a paralisação 
é uma queda de braço en-
tre Cristina e Moyano” dis-
se, em entrevista à Agência 
Brasil, o analista Rosendo 
Fraga. Moyano disputa novo 
mandato como líder da CGT, 
no dia 12 de julho, mas já 
não conta com o apoio do 
governo.

Desde cedo, manifes-
tantes se reuniam na Praça 
de Maio, em frente à Casa 
Rosada, onde foi montado 
um palco para o discurso 
que Moyano faz nesta tar-
de. Nem todos os sindicatos 
aderiram à convocação: lo-
jas e bancos abriram nor-
malmente e o transporte 

público também funciona. 
Moyano tem apoio do Sin-
dicato dos Caminhoneiros, 
que representa todos os 
serviços de transporte, sal-
vo o de passageiros.

Os voos da tarde desta 
quarta-feira foram cance-
lados e o lixo não foi reco-
lhido em grande parte das 
cidades.

Moyano se fortaleceu 
nos nove anos de governo 
dos Kirchner. Ele foi um dos 
principais aliados do mari-
do de Cristina, Nestor Kir-
chner, que governou o país 
de 2003 a 2007 e morreu há 
quase dois anos. O líder da 
CGT ficou ao lado de Cris-
tina no primeiro mandato, 
mas, desde que ela foi re-

eleita com 54% dos votos, 
em outubro passado, as re-
lações da presidenta com 
Moyano esfriaram.

A presidenta, que or-
ganizou uma agenda fora 
de Buenos Aires, disse que 
a manifestação não contará 
com a Gendarmería (Polí-
cia Militar). No discurso de 
ontem, Cristina Kirchner 
disse que “81% dos traba-
lhadores” estão isentos do 
Imposto de Renda e que os 
salários dos argentinos são 
“os melhores da América 
Latina, em termos de poder 
aquisitivo”. Moyano retru-
cou que a presidenta, pro-
vavelmente, não conhece 
a realidade dos preços dos 
supermercados.

Argentina enfrenta greve geral 
de trabalhadores após 12 anos

PARALISAÇÃO DA CGT

Brasília - A vitória do lí-
der islâmico Mohamed Mursi 
na eleição presidencial do Egi-
to trouxe medo às brasileiras 
que vivem no país. Elas temem 
desde o aumento da violência 
nas ruas até a implementação 
da sharia (lei islâmica) - que 
poderia trazer restrições às 
estrangeiras ocidentais.

Em um país polarizado, 
Mursi conquistou 51,7% dos 
votos no segundo turno da 
eleição, mas seu rival, o gene-
ral reformado da Força Aérea 
Ahmed Shafiq, último primei-
ro-ministro no regime de Hos-
ni Mubarak, ficou com 48,3%.

A carioca Susy Sobrinho, 
que é cristã e mora no Egito, 
disse que durante a campanha 
eleitoral egípcia ouviu dis-
cursos de políticos seculares 

acusando a Irmandade Mu-
çulmana de planejar a trans-
formação do país em Estado 
governado pela lei islâmica. 
“As pessoas comentavam no 
Facebook e conhecidos egíp-
cios também falavam sobre 
as restrições que o candidato 
Mursi poderia fazer (a secula-
res e mulheres)”, acrescentou.

Susy disse ainda que, 
após refletir sobre Mursi como 
presidente, chegou à conclu-
são de que os militares usa-
ram sua influência para que o 
secularismo fosse preservado, 
qualquer que fosse o candida-
to vitorioso. “Não tenho medo 
de o Egito se transformar em 
Estado islâmico. “Vejo que há 
pessoas dentro da Irmandade 
com a verdadeira intenção de 
reconstruir o Egito. 

Brasileiras temem por
violência e lei no Egito 

APÓS ELEIÇÕES
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Paraibana vence oito de 13 lutas 
de MMA nos Estados Unidos

TERROR DAS AMERICANAS

Treze lutas e oito vitó-
rias, uma delas por nocaute 
aos sete segundos do pri-
meiro round, considerado 
assim o nocaute mais rápi-
do do MMA feminino (Artes 
Marciais Mistas). Este é um 
breve currículo da paraibana 
de João Pessoa, Kaline Me-
deiros, 33 anos, que ganha 
à vida nos Estados Unidos 
praticando esta modalidade 
esportiva, que incluem tan-
to golpes de combate em pé 
quanto técnicas de luta no 
chão.

Kaline Medeiros, apeli-
dada pelos americanos como 
“Kaline Matadora” e “Anjo 
Negro”, está em João Pessoa 
de férias, aonde veio visitar 
os familiares. Seu retorno 
para a cidade de Boston, nos 
EUA, está programado para 
o próximo dia 10. Conhecida 
e muito respeitada no país 
que mora há 11 anos, a pa-
raibana, cujos pais residem 
no conjunto Alto do Mateus, 
zona leste de João Pessoa 
disse ontem que os norte-a-
mericanos já estão acostu-
mados com suas lutas, ao 
ponto de lotarem ginásios, 
shoppings e outros gran-
des centros quando de suas 
apresentações.

“A arena onde ocorreu a 
última luta contra a ameri-
cana Stephanie Eggink ficou 
pequena para tanta gente. 
No final, levei apenas sete se-
gundos para vencer com um 
nocaute que entrou para o 
livro dos recordes. Foi o no-
caute mais rápido do MMA 
feminino”, afirmou a lutado-
ra, que faz questão de expli-
car a diferença entre o MMA 
e a UFC. “A UFC é a liga que 
coordena as lutas, enquanto 

Esportes
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Paraibano vai jogar 
futebol profissional
na Bélgica

que o MMA é a modalidade 
esportiva”, explica a paraiba-
na.

No caso da vitória dian-
te da americana  Stephanie 
Eggink, a paraibana ficou um 
pouco triste porque sua ad-
versária ficou desacordada 
durante quatro horas e ainda 
teve traumatismo craniano 
em quatro partes da cabeça. 
“Infelizmente nesta modali-
dade esportiva estamos su-
jeitos a tudo”, afirmou Kali-
ne Medeiros, acrescentando 
que até o final do ano, outras 
duas lutas estarão progra-
madas para o seu currículo.

“Anjo Negro” ou “Kali-
ne Matadora” luta a apenas 
quatro anos e meio nos Es-
tados Unidos. Iniciou no Jiu 
Jitsu, onde se sagrou campeã 
em três lutas, todas contra 
americanas. Nas Artes Mar-
ciais Mistas (MMA), foram 
quatro vitórias na categoria 
amadora e uma na categoria 
profissional. “Não é muito 
simples assim. Foram 13 lu-
tas nos quase cinco anos que 
pratico este esporte. Os ame-
ricanos investem bastante 
no MMA. Estou sempre em 
alta em Boston, recebendo 
assim sempre convites para 
lutar. Tenho respeito entre 
os americanos e não me sin-
to discriminada, até mesmo 
porque os norte-americanos 
respeitam muito os brasilei-
ros”, disse ela.

O único desejo de Kali-
ne Medeiros é lutar no Bra-
sil. “Por aqui as pessoas não 
valorizam muito este espor-
te, diferente dos Estados 
Unidos, mas, quem sabe um 
dia, eu poder representar a 
Paraíba em meu país de nas-
cença, porque, ultimamente, 
tenho representado muito 
bem meu Estado de origem 
em solo norte-americano”, 
disse a octacampeã. Por fim, 
ela disse que contatos po-
dem ser feitos com sua em-
presária no Brasil, através do 

A Paraíba está marcan-
do presença no Troféu Bra-
sil/Caixa de Atletismo 2012, 
principal competição de clu-
bes da América Latina. As 
disputas estão acontecendo 
no Estádio Ícaro de Castro 
Mello, no Conjunto Despor-
tivo Constâncio Vaz Guima-
rães, no Ibirapuera, em São 
Paulo e vão até o próximo 
domingo. Basílio Emídio, Ju-
cilene Sales de Lima, Jailma 
Sales de Lima e Andressa 
Moraes representam o Esta-
do no evento.

O Troféu Brasil é a últi-
ma oportunidade para que 
os atletas consigam índices 

A Espanha terá mais 
uma vez a oportunidade de 
fazer história na Eurocopa. 
Ontem, em Donetsk, na Ucrâ-
nia, a Fúria venceu Portugal 
por 4 a 2, nos pênaltis e se 
garantiu na final do torneio 
pela segunda vez consecuti-
va. No tempo normal, empa-
te por 0 a 0. Caso conquiste 
o torneio, a seleção vai ao bi-
campeonato.

O primeiro tempo do 
confronto foi equilibrado. A 
Espanha com a tradicional 
busca pela posse de bola, e 
Portugal na caça por um con-
tra-ataque fatal, principal-
mente nas investidas de Nani 
e Cristiano Ronaldo. 

Portugal percebeu que 
o segredo para incomodar a 
Espanha era pressionar no 
campo de defesa dos rivais. E 
foi com essa postura que os 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

}De férias em João Pessoa, 
Kaline Medeiros faz sucesso 
nos EUA há quase cinco anos

telefone (83)8891-5659 ou 
nos EUA, através do telefone 
17744511837.

O MMA, que em in-
glês significa “mixed mar-
tial arts”, são artes marciais 
que incluem tanto golpes 
de combate em pé quan-

to técnicas de luta no chão. 
Podem ser praticadas como 
esporte de contato em uma 
maneira regular ou em um 
torneio no qual dois con-
correntes tentam derrotar 
um ao outro. Utilizam uma 
grande variedade de téc-

nicas permitidas de artes 
marciais — tais como golpes 
utilizando os punhos, pés, 
cotovelos, joelhos —, além 
de técnicas de imobilização 
— tais como lances e alavan-
cas. Dentre as organizações 
responsáveis pelos torneios 

de artes marciais mistas, as 
principais são o Ultimate Fi-
ghting Championship (UFC) 
e o extinto PRIDE Fighting 
Championships. Em opinião 
popular, os termos MMA e 
vale-tudo têm o mesmo sig-
nificado.

Kaline Medeiros venceu última luta em sete segundos com nocaute mais rápido do MMA e sonha disputar uma prova em seu país de origem 

Atletas ainda buscam vaga 
para Londres no Troféu Brasil

Espanha derrota Portugal e 
é finalista da Eurocopa 2012

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

para participar das Olim-
píadas de Londres. A com-
petição reúne 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. 

Em relação aos paraiba-
nos, a única atleta já garan-
tida nos jogos de Londres é 
Andressa Moraes, que hoje 
compete pelo Pinheiros de 
São Paulo. Ela participa das 
provas de lançamento de dis-
co e de martelo, com grandes 
chances de conquistar a me-
dalha de ouro. 

As irmãs Jailma Sales de 
Lima e Jucilene Sales de Lima 
não conseguiram vaga, até 
agora, para as Olimpíadas de 

Londres. Jailma vai disputar 
no Troféu Brasil as provas de 
400 metros rasos, 400m com 
barreira e no revezamento 
4x100 metros. Já Jucilene vai 
competir apenas no lança-
mento de dardo.

Basílio Emídio, vai dis-
putar as provas de 100 me-
tros rasos, 200 metros rasos 
e o revezamento de 4x100m. 
Ele também está fora da de-
legação brasileira que vai a 
Londres.

A maioria dos principais 
atletas do Brasil compete          
no Troféu Brasil, caso da 
campeã olímpica do salto em 
distância em Pequim 2008, 
Maurren Maggi, que estreará 
no campeonato no sábado, 
penúltimo dia de disputas.

EM SÃO PAULO

Não foi desta vez que Cristiano Ronaldo levou Portugal à final

lusos voltaram para o segun-
do tempo. A Fúria até tinha 
mais posse de bola, mas não 
conseguia chegar de forma 
efetiva ao gol. Na prorroga-
ção, a Espanha permaneceu 
com a posse de bola, e os por-
tugueses seguiram buscando 

um contra-ataque para ma-
tar o jogo, o que não aconte-
ceu, levando sorte assim na 
cobrança de penalidades má-
ximas. O adversário da atual 
campeã sairá do duelo entre 
Itália e Alemanha, que vão se 
enfrentar hoje em Varsóvia. 

Foto: Divulgação

Foto: Ortilo Antônio
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> Na estreia, a equipe 
de Zé Roberto perdeu 
de 3 a 2 para os EUA

Seleção de vôlei volta a jogar
no Grand Prix contra China

O Campeonato Paraibano de 
Futebol Feminino tem tudo 
para ser brilhante. As Belas 
do Belo se transferiram para 
o Kashima e isso atiçou 
o Botafogo que já está 
desenvolvendo um projeto 
ousado na formação de 
outro elenco vencedor, capi-
taneado pelo dirigente Oddo 
Villar, o mesmo que deu 
início ao futebol feminino no 
time botafoguense. Botafogo e Kashima já dividem 
espaços na mídia. Quiçá tenhamos uma competição 
de alto nível e essa rivalidade já acentuada motive 
outras equipes. A FPF deve realizar a disputa a partir 
da primeira quinzena de agosto.

Feminino

Profissionalismo
muito distante

O Campeonato Paraibano da Primeira Divisão 
deste ano só começou depois de muita turbulência com 
intervenções constantes do Ministério Público relacio-
nadas as condições inadequadas dos estádios. Foi muita 
confusão para termos jogos em Sousa, Cajazeiras, João 
Pessoa e Campina Grande. Depois de alguns remendos 
de obras, o MP liberou e a bola finalmente rolou.

No próximo domingo começa a Segunda Divisão e 
novamente vem à tona o problema de estádios. Santa 
Rita, Itaporanga e Picuí até ontem pela manhã estavam 
com seus estádios sem condições de jogo, numa pro-
va inconteste da falta de profissionalismo em nosso 
futebol, onde essas definições somente acontecem de 
última hora. Os laudos de aprovação são fundamentais 
para a realização de jogos e sem eles é imposível a bola 
rolar. Desde o ano passado que os administradores dos 
estádios foram cientificados.

A Segunda, não é diferente da Primeira nesse 
quesito. Pra se ter ideia do amadorismo, um dos laudos 
entregues à Federação referente a segurança chegou a 
ser assinado por um delegado de polícia. Tenho certeza 
que ele assinou por completo desconhecimento e induzi-
do pelo dirigente. Somente a Polícia Militar pode assinar 
laudo de segurança e ela tem feito quando solicitada. 

A responsabilidade pela solicitação dos laudos é 
exclusiva do clube mandante que tem a obrigação de 
fazê-la junto a administração do estádio. Desde a reu-
nião do Arbitral, no final do mês de abril, que o assunto 
veio à tona e novamente se deixa para a última hora. 
Tudo isso só nos confirma como um futebol de Quarta 
Divisão em âmbito nacional e cada vez mais ridiculariza-
do. Falta mais profissionalimo para dar uma sacudida em 
nosso futebol e, assim ganhar mais credibilidade. Sei que 
existe muita gente comprometida com avanços, mas 
alguns insistem em colocar espinhos no caminho.

Não adianta tirar Joel Santana e simplesmente buscar 
outro nome no mercado sem trazer reforços. Acho que o 
melhor é afastar a presidente Patrícia Amorim, a grande 
responável pela bagunça no Flamengo

Flamengo

De muito mal gosto a que 
surgiu no Facebok, onde 
maquiaram um ofício da 
CBF, assinado por José 
Marin punindo o Treze e 
o Brasil de Pelotas com a 
desfiliação. Um besterol! 

Brincadeira

O presidente do Campi-
nense, William Simões, 
confirmou a realização de 
um jantar de adesão para o 
próximo dia 14 com o obje-
tivo de angariar recursos. A 
situação financeira é difícil.

Campinense

Marco Polo Del Nero e Zagallo disputam a preferência 
dos eleitores da CBF que amanhã define o novo vice-pre-
sidente para a região centro sul, vaga desde a ascensão 
de José Maria Marin após a renúncia de Teixeira.

Reunião 
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AMADOR

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo
Varela

Voz da torcida - @voz da torcida
Presidente do Treze sobre STJD: “É uma denúncia que já nasce nula”

O técnico Zé Roberto só 
fala em recuperação no jogo 
de hoje que começa às 8h30, 
horário de Brasília, em Ning-
bo, contra a China, as donas 
da casa. Na estreia, ontem, 
derrota para as norte-ame-
ricanas. Depois das chinesas, 
as brasileiras terão pela fren-
te duelo contra Cuba, Tailân-
dia e Turquia. 

A Seleção vai tentar re-
petir a boa atuação da última 
partida contra as chinesas, 
quando venceram por 3 sets 
a 0, garantindo a quinta colo-
cação e a vaga na fase deci-
siva. Apesar da derrota para 
o Brasil, as donas da casa se 
classificaram para a etapa 
final na vice-liderança, com 
24 pontos e apenas uma der-
rota, justamente para o time 
verde e amarelo.

Para Fabíola, o Brasil de-
verá se concentrar principal-
mente em um fundamento 
contra as chinesas. “Quando 
vencemos as chinesas, no úl-
timo domingo, o nosso saque 
foi eficiente, e isso tem que 
acontecer novamente. Sacar 
bem é fundamental”, disse a 
levantadora.

A central Fabiana falou 
sobre a importância de tirar 
a velocidade do jogo das chi-
nesas e reforçou que o saque 
precisará encaixar bem. “A 
China é um time muito rápi-
do, com uma defesa muito 
forte. Sacar bem contra elas é 
imprescindível. Não podemos 
as deixar jogar com velocida-
de e precisamos ser eficientes 
nos contra-ataques.”

Derrota na estreia
Algoz das brasileiras nas 

últimas duas finais do Grand 
Prix, a seleção americana 

João Pessoa vai sediar, 
nos dias 3 e 4 de novembro, 
na Praia de Tambaú, a Copa do 
Brasil de Frescobol. A informa-
ção foi confirmada ontem pelo 
presidente da Associação de 
Frescobol de Tambaú, Denilson 
Alustal. 

A competição deverá reu-
nir 60 duplas, distribuídas nas 
categorias masculina profissio-
nal, mista profissional e ama-
dora. Esta será a segunda vez 
que a Capital paraibana sedia 
uma competição nacional da 
modalidade. A primeira foi em 
novembro do ano passado, com 
a participação de 98 atletas de 
9 Estados.

Segundo Denilson Alus-
tal, a competição será dispu-
tada em João Pessoa, porque 
hoje apenas a cidade e mais 
recentemente Natal, promo-
vem competições de frescobol 
no Nordeste. “Na verdade, as 
competições de frescobol co-
meçaram na Praia de Pipa, no 

Rio Grande do Norte, mas após 
alguns anos deixaram de existir 
lá, e nós trouxemos para João 
Pessoa a ideia, que logo se tor-
nou um sucesso”, disse.

Desde a realização da 
Copa Brasil de Frescobol, no 
ano passado, o esporte vem 
crescendo muito na Paraíba, 
que já tem hoje algumas das 
melhores duplas do país. O 
exemplo disto está na colo-
cação dos atletas do Estado 
nesta competição em 2011. 
Na categoria dupla masculina 
profissional, Rodrigo e Cássio 
foram os campeões, vencendo 
as duplas cariocas, até então 
favoritas ao título. Nas duplas 
mistas profissionais, Roose-
velt e Erys ficaram com a ter-
ceira colocação geral. Entre os 
amadores, a medalha de ouro 
foi para outra dupla paraibana, 
Marcelo e Rafael.

Competição em Natal
Enquanto a Copa Brasil 

não chega, os paraibanos, que 
estão treinando todos os fi-
nais de semana e feriados, par-

FRESCOBOL

João Pessoa é escolhida para sediar a
Copa do Brasil em 3 e 4 de novembro

FOTO: CBV/Divulgação

ticiparão da primeira com-
petição oficial do ano. Será 
nos dias 21 e 22 de julho, o 
I Open Natal de Frescobol, 
que acontecerá na Praia de 
Ponta Negra, na capital do 
Rio Grande do Norte.

A Paraíba deverá par-
ticipar da competição com 
cerca de 10 duplas, segundo 
a diretora administrativa 
da Aafret, Paula Camargo.  
As disputas serão apenas 
nas categorias masculina e 
mista, ambas profissionais. 
Na masculina, a dupla Denil-

son e Fabiano é a grande 
favorita ao título, e a única 
dupla do Estado já confir-
mada no campeonato. 

Na categoria mista, 
as disputas prometem ser 
mais acirradas. Denilson e 
Paula, Sandra e Léo, além 
de Jaílma e Fabiano, são 
as duplas de João Pessoa 
já inscritas na competição. 
No feminino, até o momen-
to, apenas as duplas Pau-
la/ Jaílma e Sandra/Cláudia 
confirmaram que vão re-
presentar a Paraíba.

voltou a derrotar o time de 
Zé Roberto na madrugada de 
ontem, na estreia das duas 
equipes na fase final da atual 
edição do torneio, disputada 
em Ningbo, na China. Apesar 
de conseguir reagir a um co-
meço ruim e levar o jogo para 
o tie-break, o Brasil saiu de 
quadra derrotado por 3 sets 
a 2 (25/19, 25/20, 20/25, 
13/25 e 15/13) e voltou a 
perder para os Estados Uni-
dos, que também já bateram 
as brasileiras por 3 sets a 1, 
na primeira fase, jogando em 
São Bernardo do Campo. 

Segundo informações 
do site oficial da Confedera-
ção Brasileira de Vôlei (CBV), 
após a derrota, a oposto Shei-

la, maior pontuadora do jogo 
com 22 pontos, lamentou o 
início ruim da equipe, que 
acabou custando os dois pri-
meiros sets para o Brasil. “O 
time começou apático. Depois 
fomos nos encontrando. Sabía-
mos que essa partida seria di-
fícil. As americanas defendem 
muito bem e têm muito volu-
me de jogo. Nos recuperamos 
no confronto, mas não foi o 
suficiente. Agora, temos que 
pensar na China, porque ain-
da tem muita competição pela 
frente”, disse.

A líbero Fabi disse que 
a Seleção Brasileira precisa 
evoluir para a próxima par-
tida. “Não começamos bem 
e isso não pode acontecer. Os 

Estados Unidos jogam muito 
bem taticamente e não come-
tem erros bobos. Crescemos 
no jogo, mas o tie-break foi 
decidido nos detalhes. Ainda 
temos chance e precisamos 
evoluir”, afirmou.

O técnico José Roberto 
Guimarães foi pelo mesmo 
caminho de Fabi e disse que 
o Brasil precisa melhorar 
para o próximo jogo. “Os Es-
tados Unidos jogaram muito 
bem principalmente no pri-
meiro e no segundo sets. No 
terceiro começamos a jogar 
melhor, mas cometemos al-
guns erros no tie-break. Es-
pero que o grupo tenha uma 
melhor atuação contra a Chi-
na”, analisou o treinador. 

O Brasil fez um jogo muito equilibrado com os Estados Unidos, ontem, e só perdeu no tie-break

Paula Camargo, atleta e coordenadora da Copa do Brasil

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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O atacante do Centro 
Sportivo Paraibano (CSP), 
Carlos Caaporã, de 17 anos, 
viajará hoje, às 23h, do Ae-
roporto Castro Ponto, em 
Bayeux, com destino a Bélgi-
ca, para passar um período 
de testes nas equipes do An-
derlecht e Antwá. 

O atleta ficará no futebol 
europeu até o final do ano, 
quando atuará nas equipes 
das divisões de base dos 
clubes belgas. Durante este 
período o paraibano será 
avaliado dentro e fora de 
campo, já que existe a adap-
tação com relação ao clima, 
alimentação e o comporta-
mento com o restante do 
grupo. Caso seja aprovado 
poderá ser negociado e per-
manecerá na Bélgica. 

O interesse dos empre-
sários em levar o atleta para 
clubes do Sul e do exterior 
aconteceu durante a dispu-
ta do Campeonato Paraiba-
no/2012 e nos treinos da 
equipe no Juracisão, em Man-
dacaru. Equipes tradicionais 
como Internacional/RS, Grê-
mio/RS, e Ponte Preta/SP, 
além do futebol da Europa, a 
exemplo do Ajax da Holanda, 
corriam atrás para contratar 
o paraibano. O início da car-
reira de Carlos ocorreu no 

ano passado, quando o Ti-
gre realizou um “peneirão” 
em Caaporã, sendo aprovado 
pela comissão técnica. 

Na mesma temporada 
disputou a Copa Carpina de 
Futebol Sub-16, sendo esca-
lado também para participar 
do Campeonato Paraibano 
deste ano, sendo o grande 
destaque da equipe, forman-
do o setor ofensivo com o 
também atacante George. No 
início da temporada o garoto 
defendeu o Santos do Geisel, 
na tradicional Copa São Pau-
lo de Futebol Juniores. Para o 
presidente do clube, Josival-
do Alves, o jogador teve uma 
ascensão rápida, com um fu-
tebol objetivo buscando sem-
pre o gol. 

“Trata-se de um jogador 
que tem um futuro brilhante, 
que pode arrebentar no fute-
bol europeu. Ficaremos tor-
cendo pelo sucesso de Carli-
nhos, que sempre provou ser 
um atleta de qualidade e di-
ferenciado”, disse. Na última 
sexta-feira, Carlos Caaporã 
participou de um amistoso 
de despedida – terminou em 
2 a 2 – na sua terra natal, no 
Estádio Municipal, envolvendo 
o CSP e o América de Caaporã. 
Por ocasião, o atacante jogou 
nos dois times, fazendo a fes-
ta com amigos, familiares e 
conterrâneos. “Uma forma de 
agradecer o apoio que vem 
recebendo do povo de Caapo-
rã que torce pelo sucesso do 
jogador no futebol”, comen-
tou Carlinhos.  

Paraibano vai jogar na Bélgica
CARLOS CAAPORÃ

FUTEBOL 
PARAIBA
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RamiroSousa - @Rsousa
O Caaporã é uma excelente jogador e vai vencer no futebol

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O atacante Carlos Caaporã foi a grande sensação do Campeonato Paraibano deste ano e vinha despertando o interesse de vários clubes

O gol de Eduardo 
Rato aos 42 minutos do 
segundo tempo, na vi-
tória de virada contra o 
Petrolina-PE, na estreia 
da Série D do Campeo-
nato Brasileiro, deu ao 
Campinense a tranqui-
lidade considerada por 
todos necessária para 
iniciar mais uma semana 
de trabalhos no Estádio 
Renato Moura da Cunha 
Lima – “O Renatão”.

A calmaria é tanta, 
que a comissão técni-
ca rubro-negra, junto 
com a gerência de fu-
tebol, resolveu liberar 
o zagueiro e capitão 
do time, Ben-Hur, para 
se submeter a uma in-
tervenção cirúrgica no 
joelho direito. Às 17h da 
última terça-feira, o de-
fensor passou por uma 
artroscopia em uma 
das clínicas de Campina 
Grande a fim de acabar 
com um incômodo que 
o preocupou durante o 
Campeonato Paraibano.

“Em alguns jogos 
eu sentia dores nessa 
região e só a fisiotera-
pia não estava servindo. 
Resolvemos então fazer 
essa artroscopia, que é 
um procedimento sim-
ples, para acabar de vez 
com esses incômodos. O 
Campinense folga na se-
gunda rodada e dentro de 
15 dias eu estarei integra-
do ao grupo novamente”, 
explicou Ben-Hur.

Mesmo com o Cam-
pinense só voltando a 
atuar no dia 8 de julho, 
em Santa Cruz do Capi-
baribe-PE, contra o Ypi-
ranga, o defensor deve 
ser desfalque certo 
para essa partida.

Folga
A tabela da Rapo-

sa no grupo A-3, desde 
quando foi divulgada 
pela Confederação Bra-
sileira de Futebol – CBF, 
agradava ao técnico 
Freitas Nascimento, 
pois na teoria o clube 
sairia do Estadual tendo 
duas semanas para es-
trear na Série D e teria 
logo após mais 15 dias 
para aprimorar os trei-
namentos.

No entanto, depois 
dos imbróglios judiciais 
que paralisaram as últi-
mas divisões nacionais, 
o elenco do Campinen-
se ficou mais de 40 
dias sem atuar oficial-
mente, o que desagra-
dou o treinador. “Nessa 
situação a folga não é 
bem-vinda. Queríamos 
jogar para adquirir ritmo 
mais rapidamente, mas 
agora é ter paciência”, 
declarou Freitas.

Nesse sentido, 
o gerente de futebol 
Marquinhos Mosso-
ró tenta viabilizar um 
amistoso para sábado, 
porém as dificuldades 
para encontrar um ad-
versário qualificado es-
tão atrapalhando. “Não 
adianta fazer amistoso 
em casa, com equipes 
pequenas, porque é 
prejuízo certo. 

Além do risco de 
perder alguém por con-
tusão. Vamos tentar 
acertar com uma equi-
pe intermediária até 
amanhã (hoje), caso 
contrário descartare-
mos a possibilidade”, 
avisou o dirigente.

Até o fechamen-
to da edição, o Cam-
pinense não conseguiu 
marcar amistoso para 
o final de semana.

Ben-Hur faz uma cirurgia no joelho direito
CAMPINENSE

Phillipy Costa
Especial para A União

“Treze é galo e galo 
luta de frente, em pé, 
sempre, em qualquer si-
tuação”. A assertiva é 
do presidente do Treze, 
Fábio Azevêdo, tão logo 
recebeu o fax do Supe-
rior Tribunal de Justiça 
Desportiva – STJD, inti-
mando o clube a mandar 
representantes ao Rio de 
Janeiro, onde será julgado 
pela Quarta Comissão Dis-
ciplinar por ter acionado a 
Justiça Comum.

De acordo com a de-
núncia apresentada pelo 
procurador-geral da Jus-
tiça Desportiva, Paulo 
Marcos Schimitt, o time 
de Campina Grande, bem 
como o Brasil-RS, que 
também será julgado, in-
fringiu os incisos segundo 
e terceiro do artigo 191 
do CBJD, que versa sobre 
equipes que venham a 
"deixar de cumprir deli-
beração, resolução, de-
terminação ou requisição 
do Conselho Nacional de 

Esporte (CNE), ou de enti-
dade de administração do 
desporto".

Confiante no que con-
sidera “bom direito” do 
Galo, Azevêdo informou 
que além dos juristas que 
patrocinam a defesa al-
vinegra na Paraíba, uma 
advogada carioca cuidará 
dos interesses da agremia-
ção amanhã. “Vamos fazer 
nossa defesa legal, temos 
direito a ampla defesa e 
nossos advogados estão 
cuidando exatamente dis-
so. Não só os da causa, mas 
no próprio STJD, como Pa-
trícia Saleão”, disse.

Sobre a possível puni-
ção (multa de até R$ 100 
mil e/ou suspensão por 
um ano) que o Treze re-
ceberia na hipótese de ser 
condenado, o presidente 
galista contesta. “Se você 
for analisar o próprio Có-
digo Brasileiro de Justiça 
Desportiva vai ver que ele 
não pode fazer essa de-
núncia.

Presidente do Treze diz
não temer julgamento

O Sousa definiu os pre-
ços dos ingressos para o jogo 
de domingo (1º), contra o 
Itabaiana/SE, no Estádio Ma-
rizão, pela segunda rodada 
do grupo A4 do Campeonato 
Brasileiro da Série D/2012. 
Os valores antecipados, com 
as vendas a partir de amanhã, 
custarão R$ 15,00 (arquiban-
cada) e R$ 30,00 (cadeiras). No 
dia do jogo, os ingressos serão 
R$ 20,00 e R$ 40,00. A expec-
tativa é levar mais de três mil 
pessoas ao estádio, no pri-
meiro jogo da equipe em seus 
domínios na disputa nacional. 
De acordo com o presidente 
do clube, Aldeone Abrantes, o 
empate contra o Feirense/BA 
(1 a 1), no último domingo, no 
Estádio Pedro Amorim Duarte, 
no Senhor do Bonfim/BA, dei-
xou a equipe mais credenciada 
junto a torcida. 

“Queremos fazer do Ma-
rizão uma bombonera para 
incentivar o time e conseguir a 
primeira vitória no Brasileirão. 
Colocamos preços populares 
para que todos tenham acesso 
ao jogo. A expectativa é reunir 
mais de três mil pessoas. “dis-
se. Sobre a partida contra o 

atual campeão sergipano, que 
fará sua estreia na competição, 
Aldeone, frisou que será um 
jogo difícil, já que o adversário 
manteve a base do Estadual e 
tem um grupo de qualidade. 
“Será o nosso grande teste, 
contra um campeão estadual, 
que merece todo nosso res-
peito. Atuando em casa temos 
que impor o futebol e obter os 
primeiros três pontos”, frisou. 

Dentro de campo a ex-
pectativa é pela reestreia do 
atacante Vitinho, que retor-
nou a equipe, após conquistar 
o vice-campeonato paraibano 
deste ano. O jogador ainda 
não está 100% da forma física, 
já que veio de uma contusão, 
mas que pode ser aproveitado 
durante a partida. Na avaliação 
do gerente de futebol, Valdir 
Cabral, trata-se de um atleta 
que se cuida e deve ficar pron-
to em poucos dias para ocupar 
a vaga de titular e ser o com-
panheiro de Cleiton Cearense, 
no setor ofensivo. “O retorno 
deve ser rápido na evolução 
do atleta nos treinamentos. 
Caso tenha condições pode ser 
aproveitado contra o Itabaia-
na”, observou.  

Preço de ingresso está
definido para domingo

SOUSA

O zagueiro, com a bola, atuou na viória de domingo passado no Amigão

No próximo domingo, o Sousa vai estrear em casa na Série D

FoToS: Carlinhus Marques

FoToS: Hiran Barbosa

FoTo: Divulgação

} Aos 17 anos, jogador 
do CSP tem a grande 
chance na Europa



Timão contabiliza R$ 21 milhões
LUCRO NA LIBERTADORES

Campeão ou não, o 
Corinthians vai sair desta 
Libertadores com muito 
dinheiro no bolso. Se con-
quistar o título inédito, os 
ganhos vão ultrapassar os 
R$ 29 milhões.

Este é o valor aproxi-
mado que o Corinthians 
vai lucrar com a conquista 
continental e inclui pre-
miações da Conmebol, 
bilheteria, patrocínios de 
ocasião e a participação 
no Mundial da Fifa.

 O Corinthians entrou 
em campo ontem com 
um acúmulo financeiro 
garantido que ultrapassa 
os R$ 21 milhões.

 Só em bilheterias, 
o clube arrecadou, até 
aqui, cerca de R$ 9 mi-
lhões líquidos, nos seis 
jogos que fez no Pacaem-
bu. O número corrobora 
a tese da diretoria de que 
o clube não precisa do 
Morumbi para ganhar 
dinheiro.

Em média, a cada par-
tida como mandante o 
Corinthians lucra R$ 1,5 
milhão. E ainda resta um 
jogo em casa, justamente 
a final, cujo lucro deve 
chegar a R$ 2 milhões.

As contas continuam. 
O clube ainda não conta 
com um patrocínio mas-
ter e aproveita o momen-
to eufórico para inflacio-
nar sua camisa.

Nos dois jogos contra 
os argentinos, três empre-
sas procuraram o Corin-
thians para estamparem 
suas marcas. Juntas, Iveco, 
Bombril e Marabraz vão 
pagar R$ 4,3 milhões pela 
exposição dos nomes em 
rede internacional.

Outros anúncios ren-
deram R$ 2,9 milhões em 
acordos pontuais nas oi-
tavas, quartas e semifinais 
da competição.

Um eventual título 
deverá inflacionar ainda 
mais o preço pelo pa-
trocínio master, que o 
Corinthians negocia sem 
pressa. A própria Iveco 
está na frente e já ofere-
ceu R$ 35 milhões anuais 
por dois anos de contrato.

O restante dos ganhos 
do clube, que gerou uma 
receita de R$ 290 mi-
lhões em 2011, do maior 
país, vem em dólar. Bom 
negócio em tempos de 
valorização da moeda 
americana em relação ao 
real.

Até aqui, o Corin-
thians já ganhou US$ 1,3 
milhão (R$ 2,8 milhões) 
da Conmebol, que paga 
uma quantia a cada par-
tida feita em casa - varia 
de US$ 120 mil (R$ 247 
mil) na primeira fase até 
US$ 310 mil (R$ 640 mil) 
na decisão.

O campeão levará 
mais US$ 2 milhões (R$ 
4,1 milhões), e o vice re-
ceberá US$ 600 mil (R$ 
1,2 milhão).

>Se for campeão, 
ganhos podem aumentar 
para R$ 29 milhões

Setor ofensivo é grande
preocupação no Grêmio

O Grêmio tem o pior 
ataque entre os primeiros 
colocados do Brasileirão. 
Com sete gols marcados o 
time tricolor desperdiça 
12,5 oportunidades, em 
média, para marcar, segundo 
estatísticas do Datafolha. 
Para acabar com a marca ne-
gativa, Vanderlei Luxembur-
go reforçou os treinamentos 
de arremate ontem, e foi 
brindado com um golaço de 
Zé Roberto.

A principal parte do 
trabalho nesta manhã, que 
marcou a reapresentação 
do elenco após dois dias de 
folga, consistia em cruza-
mentos dos dois lados para 
uma dupla de jogadores de 
frente arrematarem no gol 
defendido pelos arqueiros 
junto com um defensor - que 
buscava afastar a bola.

Mas não era simples-
mente cruzar e marcar. An-
tes de chegar na linha de 

fundo, os laterais tinham que 
correr em zigue-zague, mes-
mo percurso dos atacantes e 
do defensor, para melhorar a 
explosão muscular.

Em um dos lances, Zé 
Roberto brindou os poucos 
torcedores que acompanha-
ram a atividade. Após um 
cruzamento de Edílson, Zé 
deu um voleio, de primeira, 
colocando na rede então de-
fendida por Marcelo Grohe, 
arrancando aplausos dos 
torcedores.

Com nome publicado no 
BID (Boletim Informativo 
Diário) da CBF na última  
terça-feira, Zé Roberto  tem 
estreia confirmada pelo 
Grêmio no próximo domin-
go, contra o Atlético-MG, às 
18h30, pela sétima rodada 
do Brasileirão. Quem sai do 
time, no entanto, ainda não 
está definido. Vanderlei Lu-
xemburgo mantém mistério 
na escalação.

Lance do jogo contra o Santos no Pacaembu. A média de lucro por partida como mandante já chega a R$ 1,5 milhão na Taça Libertadores

Alemanha e Itália fazem hoje a se-
gunda semifinal da Eurocopa. A par-
tida está programada para as 15h45, 
no Estádio Nacional, na Polônia.  A 
Alemanha, dona da melhor campanha 
da competição, é apontada como a 
grande favorita para não só vencer o 
jogo de hoje, mas também conquistar 
o título do campeonato.  A partida po-
deria ser vista como um duelo históri-
co de dois estilos: futebol físico contra 
o catenaccio. Poderia, pois os técnicos 
Löw, da Alemanha, e Cesare Prandelli, 
da Itália, renovaram as características 
de jogo dos seus países.

Prandelli repetirá um tradicional 
4-4-2, com Mario Balotelli e Cassano 
na frente, auxiliados por um meio-
-campo com a figura de Andrea Pir-
lo distribuindo o jogo, como figura 
central da Itália na Euro. Os italianos 
já demonstraram versatilidade, pois 
utilizaram, também, o esquema 5-3-
2, com o polivalente De Rossi como 

zagueiro central. Com a classificação 
garantida, a Itália voltou ao sistema 
original e foi assim que passou pela 
Inglaterra nas quartas.

Já o técnico alemão, Joaquim Löw, 
aposta em um modelo com um centro-
avante de referência, com três jogado-
res rápidos com liberdade para chegar 
ao ataque: Thomas Muller, Mesut Ozil, 
Lukas Podolski.

Mario Gómez, autor de três gols 
na Euro, é a primeira opção, mas tem 
como substituto direto Miroslav Klose, 
segundo maior artilheiro da seleção 
alemã, atrás apenas do lendário Gerd 
Muller.

“Minhas decisões não dependem 
dos resultados anteriores e, sim, das 
necessidades para o próximo jogo. Va-
mos estudar se haverá mudanças ou 
não”, afirmou Löw. Até agora, porém, 
ele seguiu a sua cartilha, variando ape-
nas os nomes dos jogadores, sem mu-
dar o esquema que tem dado certo.

Alemanha tenta carimbar vaga
na final hoje diante da Itália

EUROCOPA

Os alemães vêm sendo apontados como favoritos ao lado da seleção espanhola

FOTOS: Divulgação

O meia Zé Roberto está liberado para fazer a estreia
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NACIONAL
& Mundo

Ayrton Baptista Jr - @ayrtonbap
Se o Corinthians for campeão, quando os novos fiéis 
viverão a sensação de seus avós, que viram a quebra de 
um jejum de 22 anos?
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O leitor é notícia!
roberto maciel - @roberto_maciel 

Do meu blog: Passagens de ônibus interestaduais e internacionais aumentam 
2,7% a partir de… http://goo.gl/fb/wVLDc

ANTT autoriza aumento de passagem
ônibus inTEREsTADuAis

}Empresas que fazem trans-
porte para outros estados 
desconhecem o reajuste

As empresas de ônibus 
que fazem o transporte de 
passageiros para outros esta-
dos, partindo da Paraíba, ain-
da não tomaram conhecimen-
to da autorização da Agência 
Nacional de Transportes Ter-
restres (ANTT) que determi-
nou o aumento de passagens a 
partir de domingo, 1º de julho.

As três empresas contac-
tadas, Guanabara, Itapemirim 
e São Geraldo, informaram 
que geralmente somente 
recebem o comunicado na 
véspera da validade do rea-
juste. Por exemplo, a São Ger-
aldo faz apenas viagens para 
o Rio de Janeiro e Maceió e as 
passagens custam, respectiva-
mente, R$ 362,14 e R$ 56,11.

De acordo com a autor-
ização da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
as passagens de ônibus in-
terestaduais e internacion-
ais de passageiros de linhas 

Geral

Foto: Ortilo Antônio

Vigilante é violentado após 
sequestro na cidade de Patos

Escola públ ica de Campina 
participa de seminário em Brasília

As empresas de linhas que percorrem mais de 75 km vão ter um reajuste de 2,77% a partir de domingo

Cardoso Filho
cardosofilho@gmail.com

que percorrem mais de 75 
quilômetros (km) vão ter um 
reajuste de 2,77% a partir de 
domingo (1º). O aumento foi 
autorizado ontem.

O reajuste, que está 
previsto em contrato e é au-
torizado anualmente, não 
se aplica ao transporte ro-
doviário interestadual e in-

ternacional semiurbano de 
passageiros, aqueles com dis-
tância de até 75 quilômetros, 
que será determinado em um 
ato específico da ANTT.

Os reajustes são calcu-
lados com base em custos da 
operação do serviço, como 
combustíveis, lubrificantes, 
peças e assessórios e pag-

amento de funcionários. A 
variação dos itens de custo é 
apurada por índices oficiais 
específicos divulgados por 
entidades como a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e a Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Nat-
ural e Biocombustiveis (ANP).

O Corpo de Bom-
beiros Militar da Para-
íba está preparando o 
edital de inscrição para 
o Curso de Formação de 
Oficiais da Corporação 
2013. Serão oferecidas 
15 vagas, sendo onze do 
sexo masculino e quatro 
para o sexo feminino.

No início dessa se-
mana representantes 
da Diretoria de Ensino 
e Instrução do Corpo 
de Bombeiros mantive-
ram contato com a Co-
perve para a elabora-
ção do edital, ficha de 
inscrição, período de 
inscrição e como será o 
procedimento.

O lançamento do 
edital faz parte da pro-
gramação de aniversá-
rio de 95 anos de fun-
dação da Corporação e 
esse será o primeiro CFO 
do Corpo de Bombeiros 
após o desmembramen-
to da Polícia Militar da 
Paraíba. 

Segundo a 1ª tenen-
te Iolanda, responsá-

vel pela elaboração do 
edital, constará a faixa 
etária dos interessados, 
documentação exigida, 
taxa da inscrição.

Os inscritos serão 
submetidos a exames 
complementares, tais 
como psicológico, saúde 
e aptidão física, a cargo 
do Corpo de Bombeiros. 
E ainda laboratoriais e 
intelectuais, sendo este 
último por meio da Co-
perve. Desde a eman-
cipação do Corpo de 
Bombeiros da Polícia 
Militar da Paraíba em 
2007, este é o primeiro 
CFO sob a responsabili-
dade da Corporação. 

Esta é mais uma 
conquista do comando 
do Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba. No 
início deste ano o Con-
selho Estadual de Edu-
cação reconheceu por 
unanimidade a criação 
do Curso de Engenha-
ria de Segurança contra 
Incêndio e Pânico como 
nível superior.

CB prepara edital 
para curso de oficial

COM 15 VAGAs

Um vigilante de 33 anos 
foi violentado na manhã da 
última segunda-feira em um 
sítio próximo à cidade de 
Patos, no Sertão do Estado. 
O crime aconteceu por volta 
das 9h, após um sequestro. 

De acordo com a vítima, 
Gerônimo de Amorim Plínio, 
ele voltava do sítio Campo 
Cumprido em sua moto, e 
ao passar por um terreno 
acidentado em velocidade 
reduzida, foi abordado por 
dois homens mascarados e 
vestidos de preto. “Um deles 
estava armado, e se aproxi-
mou de mim com o revólver 
anunciando um assalto. En-
quanto isso, o outro pegou 
a minha moto e me revistou 

em busca de dinheiro”, disse 
o vigilante.

Gerônimo comentou 
que após a revista, notou 
que os assaltantes ficaram 
irritados, pois não encon-
traram nenhum dinheiro. 
“Após isso, eles colocaram 
uma venda em mim e me 
levaram para uma casa 
abandonada em um sítio  
próximo do local”, explicou 
a vítima. Segundo o vigilan-
te, os dois homens amarra-
ram suas mãos e seus pés 
e o despiram. Em seguida 
introduziram um bastão de 
pilão em seu ânus, de for-
ma violenta. “Durante todo 
o tempo eles me agrediram 
verbalmente e ficaram rin-

do de mim”, citou Gerônimo.
O vigilante disse tam-

bém que os dois homens 
foram embora e o deixaram 
sozinho e amarrado dentro 
da casa, e que só foi socor-
rido na terça-feira, quando 
um caçador estava passando 
próximo à residência e ou-
viu os seus gritos. Gerônimo 
foi levado para um hospi-
tal na cidade de Patos e em 
seguida transferido para o 
Hospital de Trauma de Cam-
pina Grande, onde aguarda 
sua liberação. “Até agora não 
sei por que fizeram isso co-
migo, uma vez que sou uma 
pessoa que não tenho rixas 
com ninguém”, completou a 
vítima. 

A Escola Estadual Se-
verino Cabral, localizada no 
bairro de Bodocongó, em 
Campina Grande, é uma 
das duas escolas paraiba-
nas que estão participando 
do Seminário Nacional do 
Ensino Médio. O evento co-
meçou na terça-feira (26) e 
segue até hoje, em Brasília. 
As escolas tiveram suas ex-
periências aprovadas pelo 
Ministério da Educação e 
Cultura (MEC). 

“Essa é uma oportu-
nidade muito grande de 
podermos divulgar o nosso 
trabalho enquanto escola 
e também apresentar bons 
resultados na educação pa-
raibana”, disse a diretora 
da Escola, professora Maria 
Santana Lopes. 

Na opinião do secretá-
rio de Estado da Educação, 

Harrison Targino, a partici-
pação da Escola Estadual 
Severino Cabral em evento 
nacional é uma iniciativa 
que enriquece o currículo 
escolar e a vivência da pró-
pria escola. 

“O Estado sente-se en-
vaidecido com a participa-
ção de escolas da rede em 
evento nacional, apresen-
tando o resultado das ações 
que estão sendo postas 
como exemplo”, destacou.

Segundo a diretora, 
a Escola Severino Cabral 
vem buscando diariamen-
te transformar a realidade 
dos seus 465 alunos através 
da reestruturação curricular, 
da participação ativa na co-
munidade na qual está inse-
rida, da busca por uma par-
ceria exitosa com a família e 
de ações que visam tornar o 

aluno sujeito crítico e cien-
te do seu papel social. Essa 
transformação, contudo, só 
pode ser concretizada a par-
tir do momento em que a 
escola teve a sua autonomia 
reconhecida pelo Conselho 
Estadual de Educação da Pa-
raíba (CEE), em 2003.

Maria Santana Lopes 
explicou que, tendo como 
meta “Educar para a cida-
dania”, o currículo da Esco-
la deixou de ser restrito à 
tradicional “grade curricu-
lar” e passou a considerar 
todas as experiências de 
conhecimento proporcio-
nadas aos estudantes. Ela 
esclareceu que os conte-
údos preconizados dizem 
respeito agora à participa-
ção dos estudantes na so-
ciedade contemporânea e 
à sua adaptação a ela.

JP tem resultado 
positivo em seus 
65 destinos de 
turismo regional 

A Capital paraibana é 
apresentada com resulta-
dos positivos no Índice de 
Competitividade do Turismo 
Nacional dos 65 Destinos In-
dutores do desenvolvimento 
turístico regional, divulgado 
pelo Ministério do Turis-
mo. O indicador é elaborado 
anualmente pelo Ministério 
do Turismo (MTur), Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV) e 
Sebrae, que medem a com-
petitividade de 65 Destinos 
Indutores no Brasil, sendo 
27 capitais e 38 não capitais. 
Em 2011, João Pessoa teve 
69,6 pontos de média geral 
do relatório que expressa a 
competitividade.

Na publicação divulga-
da, que avalia os destinos en-
tre os níveis 1 (menor nível) 
e 5 (maior nível), João Pes-
soa está no nível 4, com 69,6 
pontos, número superior aos 
índices de competitividade 
turística do Brasil, que apon-
tou 65,5 pontos, e das capi-
tais brasileiras, que ao todo 
somam 57,5 pontos. Entre as 
13 dimensões avaliadas para 
a elaboração do relatório, a 
Capital paraibana se destaca 
nos aspectos culturais, so-
ciais e infraestrutura geral.

Para o chefe da Divisão 
de Pesquisa e Tecnologia da 
Informação da Secretaria de 
Turismo de João Pessoa (Se-
tur), Paulo Galvão Júnior, é 
importante avaliar e compa-
rar a evolução do desenvolvi-
mento do turismo da Capital 
paraibana. “Quando compa-
ramos o ano de 2008 ao ano 
de 2011 constatamos que o 
destino indutor João Pessoa 
cresceu 1,9 pontos. Estes au-
mentos refletem os esforços 
e empenhos da Prefeitura 
de João Pessoa em melhorar 
a competitividade turística”, 
ressaltou.

Serão 11 vagas para o sexo masculino e 4 para o feminino

Foto: Divulgação

CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO BOA NOVA LTDA - CNPJ Nº 10.944.141/0001-16, torna público que requereu a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação para Edificação multifamiliar 
com 40 unidades habitacionais AC: 2.240,0 m² - Gramame - João Pessoa - PB. Processo: 2012-003429/TEC/LO-3136.

MGM - PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA - CNPJ Nº 22.541.783/0004-04, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Alteração, para Construção de 03 galpões e processo 
de produção, situado a Rua Y2, 225 - Distrito Industrial - João Pessoa - PB. Processo Sudema 2012-003465/TEC/LA-019

JOSÉ RONAIBE FERREIRA - CPF Nº 468.259.754-04, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Autorização da Licença Prévia, para Construção residencial multifamiliar com 
04 unidades, situado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante S/N QD 70, LT 06 - Jardim Alto da Boa Vista - Bayeux - PB.

VERONICA PAIVA PIRES - CNPJ/CPF Nº 299.354.404-78, torna público que a SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1561/2012 em João Pessoa, 21 de junho de 2012 
- Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação multifamiliar c/06 unidades habitacionais, dotado de sistema de 
esgotamento sanitário (fossa séptica e sumidouro), na Rua Vicente Pereira da Silva - Nº 91 Município: BAYEUX - UF: 
PB. Processo: 2012-001998/TEC/LI-1376.

LEONARDO FERREIRA ALVES - CNPJ/CPF Nº 040.773.054-03, torna público que a SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1552/2012 em João Pessoa, 20 de junho de 
2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação unifamiliar c/02 unidades habitacionais, dotado de sistema de 
esgotamento sanitário (fossa séptica e sumidouro), na Rua Abelardo de Oliveira Lobo Pessoa - UF: PB. Processo: 
2012-001827/TEC/LO-0679.

NOVO RUMO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF Nº 07.086.361/0001-41, torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1584/2012 em João Pessoa, 21 
de junho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Conclusão e construção de 02 pavimentos de 10 unidades 
habitacionais multifamiliar com 01 pavimento térreo e 01 pavimento superior, com uma área de 675,40 m², na Rua Manoel 
Leitão Neto, LT 200, QD 243 - Ernani Satyro Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-002227/TEC/LO-2742.

NOVO RUMO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF Nº 07.086.361/0001-41, torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1585/2012 em João Pessoa, 21 
de junho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Conclusão e construção de 02 pavimentos de 08 unidades 
habitacionais multifamiliar com 01 pavimento térreo e 01 pavimento superior, com uma área de 427,68 m², na Rua 
José Antonio de Sousa Maranhão - QD. 243 LT 308 - Ernane Sátyro Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 
2012-002228/TEC/LO-2743.

CALAMA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF Nº 07.080.426/0001-41, torna público que a SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1486/2012 em João Pessoa, 12 de junho de 
2012 - Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Edificação residencial multifamiliar com 10 unidades habitacionais e sistema 
de esgotamento sanitário individual composto de tanque séptico e sumidouro prismático, na Rua Vigilante Givanildo 
Gomes, LT 145, QD 068 - Muçumagro Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-002261/TEC/LI-1411.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ - CNPJ Nº 01.612.511/0001-27, torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, concedeu a Licença Prévia nº 3003/2012 para a atividade de: 
Implantação do Sistema de Abastecimento D’água completo na Comunidade Rural Malhada Vermelha - Zona Rural 
- Processo: 2011-006216/TEC/LP-0319, com validade de 365 dias - Santo André - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO - CNPJ/CPF Nº 08.943.227/0001-82 Torna público que a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Emitiu a Licença de Instalação nº 2572/2011 em João Pessoa, 
18 de Outubro de 2011 - Prazo: 365 dias. Para Atividade de: Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do 
distrito de Videl, Município de Conceição, Composto de 2.097,00 m de rede coletora de esgoto, 37 poços de visitas, 91 
ligações domiciliares e lagoas de estabilização. Na (o) -  Distrito de Videl - Zona Rural Município: CONCEIÇÃO - UF: 
PB. Processo: 2011-004411/TEC/LI-0919.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA Torna público que requereu a SUDEMA- Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,  a Renovação  da Licença de Instalação do Projeto de Implantação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário, conforme processo de nº 2012-003457/TEC/LI-1519.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI - CNPJ/CPF Nº 08.883.217/0001-07 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Emitiu a Licença de Instalação nº 1026/2012  em 
João Pessoa, 25 de Abril de 2012 - Prazo: 730 dias. Para Atividade de: Perfuração e Instalação de 07 (sete) Poços 
Tubulares e Abastecimento D’água Singelo nas Comunidades Rurais Assistidas. Na (o) -  Diversas Comunidades Rurais 
Município: SÃO JOSÉ DO SABUGI - UF: PB. Processo: 2012-001467/TEC/LI-1340.



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

JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA
FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA
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EDITAL DE CITAÇÃO

EDT.0001.000021-4/2012
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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

PESqUISA S.A. INDúSTRIA E COMÉRCIO DE MINÉRIOS
CNPJ/MF nº 08.532.434/0001-44 - NIRE 25.3.0000659-5

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25 de Abril de 2012
A) Data, Hora e Local: 25 de abril de 2012, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada 

na Fazenda Pedra Preta, s/nº, Zona Rural, CEP 58.660-000, na Cidade de Juazeirinho, no Estado 
da Paraíba. B) Convocação: Edital de Convocação publicado, consoante o artigo 124 da Lei nº 
6.404/76, no Diário Oficial do Estado da Paraíba e no Jornal “A União”, nas edições dos dias 17, 18 e 
19 de abril de 2012. C) Presença: Presente o acionista detentor da maioria do capital social votante 
da Companhia, conforme consta do Livro de Presença de Acionistas. D) Mesa: Presidente: Daniel 
Ferreira da Rocha. Secretária: Raquel Nunes de Lavor Lynch. E) Ordem do Dia: (i) Aprovar a re-
-ratificação da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 23 de marco de 
2012; e (ii) Aprovar o aumento de capital social da Companhia, mediante a emissão de novas ações 
preferenciais, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$38,11 (trinta e oito reais e onze centavos) 
por ação preferencial. F) Deliberações: Tendo sido preenchido o quórum de instalação previsto no 
artigo 126 da Lei n. 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas), foi a Assembleia instalada e, feita a 
leitura, discussão e votação das matérias constantes da Ordem do Dia, as seguintes deliberações 
foram tomadas: (i) (a) Re-raticação da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia: A 
acionista LHTM, detentora da maioria do capital social votante da Companhia presente à Assembleia 
aprovou a retificação da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 23 de 
março de 2012, para que conste, no item referente à alteração do Estatuto Social da Companhia, a 
seguinte redação: “(iii) Alteração do Estatuto Social da Companhia. Em vista das deliberações 
de integralização e aumento do capital social, os acionistas deliberaram alterar o caput do Artigo 5º 
do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º-O 
capital social é de R$1.244.400,00 (um milhão e duzentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos 
reais), dividido em 244.400 (duzentas e quarenta e quatro mil e duzentas) ações ordinárias e 26.240 
(vinte e seis mil, duzentas e quarenta) ações preferenciais, totalmente subscritas e integralizadas 
em moeda corrente nacional.”(i)(b) a ratificação de todas as demais deliberações tomadas na Ata 
de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 23 de março de 2012; (ii) Aumento 
do Capital Social. A acionista LHTM aprovou ainda, com base no disposto na Cláusula 2.8.1, item 
(i) do Acordo de Acionistas da Companhia, aumento de capital social no montante de R$899.929,54 
(novecentos e noventa e nove mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos), 
mediante a emissão de 23.614 (vinte e três mil, seiscentas e quatorze) novas ações preferenciais, 
com direitos previstos no Artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, com direito a voto, sem valor 
nominal, ao preço de emissão de R$38,11 (trinta e oito reais e onze centavos) por ação preferencial, 
a ser subscrito e integralizado pelos acionistas da Companhia na proporção de suas respectivas 
participações no capital social, observados os respectivos direitos de preferência. Neste ato, a 
acionista LHTM subscreve 12.940 (doze mil, novecentas e quarenta) ações preferenciais, com 
preço de emissão de R$38,11 (trinta e oito reais e onze centavos) por ação preferencial, totalizando 
o montante de R$493.143,40 (quatrocentos e noventa e três mil, cento e quarenta e três reais e 
quarenta centavos), que corresponde a 54,8% (cinquenta e quatro e oito décimos por cento) do 
aumento do capital social deliberado nesta Assembleia. As novas ações preferenciais subscritas 
pela LHTM, serão integralizadas em moeda corrente nacional em até 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos contados da presente data, sob pena de, em caso de falta de pagamento, o acionista ser 
automaticamente constituído em mora, independentemente de notificação, com as consequências 
legais daí decorrentes. Ademais, o Sr. Presidente da Mesa informou que o acionista José Carlos 
Zenaide, não presente à Assembleia, terá assegurado o seu direito de preferência, pelo prazo de 
30 (trinta) dias a contar da publicação da ata dos trabalhos desta Assembleia, para subscrição 
de até 10.674 (dez mil, seiscentas e setenta e quatro) ações preferenciais, ao preço de emissão 
de R$38,11 (trinta e oito reais e onze centavos) por ação preferencial, totalizando o montante 
adicional de R$406.786,14 (quatrocentos e seis mil, setecentos e oitenta e seis reais e quatorze 
centavos), que corresponde à parte remanescente de 45,2% (quarenta e cinco e dois décimos por 
cento) do aumento do capital social. Por fim, a acionista LHTM manifesta, desde já, seu interesse 
na subscrição destas 10.674 (dez mil, seiscentas e setenta e quatro) novas ações preferenciais, 
ou parte delas, caso o acionista José Carlos Zenaide deixe de exercer o respectivo direito de 
preferência que lhe compete. Após o prazo para exercício do direito de preferência e de subscrição 
de eventuais sobras, deverá ser convocada e realizada nova assembleia geral extraordinária da 
Companhia, para refletir o aumento de capital social efetivamente subscrito e integralizado, até 
o limite do aumento ora deliberado, formalizando-se também, a redação do Artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia, que deverá refletir o novo capital social da Companhia. (ii) Publicações e 
Arquivamento. Por fim, os acionistas deliberaram a publicação desta ata nos jornais de publica-
ção da Companhia e seu arquivamento perante o Registro de Empresas, bem como que os livros 
societários fossem transcritos, para os devidos fins legais. G) Encerramento: Nada mais havendo 
a ser tratado, lavrou-se esta ata em livro próprio, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os 
acionistas presentes, sendo que a LATAM HIGH TECH MINERALS PLC, neste ato representada 
por sua representante legal, Sra. Raquel Nunes de Lavor Lynch, acima qualificada. Certificamos 
que a presente é cópia fiel de Ata lavrada em livro próprio. Daniel Ferreira da Rocha - Presidente 
da Mesa, Raquel Nunes de Lavor Lynch - Secretária. JUCEP Certifico o Registro em 06/06/2012 
sob o nº 20120400448. Protocolo: 12/040044-8, de 04/06/2012. Empresa: 25.3.0000659-5. Maria 
de Fátima Ventura Venâncio - Secretária Geral.

HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E O SEU PREGOEIRO

CNPJ 09.112.236/0001-94
Aviso de Pregão Presencial n°004/2012
O Hospital Napoleão Laureano, através de seu Pregoeiro e da sua Comissão Permanente de 

Licitação, convida a quem possa interessar que, será regido pela Lei federal nº 10.520, nos termos 
da Lei n°8.666/93 e suas alterações, realizará no dia 12/07/2012, às 09h00 h (horário local), na 
sala do Centro de Estudos do Hospital Napoleão Laureano, localizado à Av. Cap. José Pessoa, 
n°1140, bairro Jaguaribe, João Pessoa PB, tel.(83)3015.6303, o Pregão Presencial do tipo menor 
preço n°002/2012, destinado a aquisição de Material  Médico Hospitalar  para o serviço de farmácia 
do Hospital  Napoleão Laureano, de acordo com as especificações contidas no respectivo edital 
e seus anexos.

João Pessoa, 28/06/2012.
Rodrigo Tarso Andrade de Moura

Pregoeiro
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

FUNDAÇÃO GOV FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO
Hospital e Maternidade Gov Flávio Ribeiro Coutinho

CNPJ Nº 09.433.715/0001-02
Av. Flávio Ribeiro, 202 – Centro – Santa Rita-PB

TEL: 83 – 3229-1039 / FAX 83- 3229-2014 / EMAIL: fundac@oi.com.br
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2012 – FGFRC

A Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho - FGFRC, fundação de direito privado sem fins 
lucrativos, representada pelo Pregoeiro Auderi Vieira Neco, nomeado através da Portaria nº 005/2006, 
de 26/09/2006, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, torna 
público que, de acordo com a Lei n° 10.520/2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/93 e as alterações, 
Decreto nº 5.450/2005, realizará processo licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO -  ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para a Aquisição de Medicamento e 
Material Descartável de Consumo Hospitalar a ser realizado no dia 09/07/2012 com abertura  e divul-
gação de Propostas às 08:00 e Inicio da Sessão /Disputa de Lances 08:00 horas (horário de Brasília).

O Edital estará disponível aos interessados em meio eletrônico a partir do dia 27/06/2012 atra-
vés do site (ID 429233):https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp, ou diretamente na comissão 
permanente de licitação no endereço supracitado.

Santa Rita/PB, 27 de Junho de 2012.
Auderi Vieira Neco

Presidente da CPL/FGFRC

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA
Rua Odilon Cavalcante, 95 - Centro

58900-000 – Cajazeiras - PB
Fone/Fax – (83) 531-2015

EDITAL
Responsável:  Leandro Vasconselos e Moreira Ltda
CPF: 13.600.425/0001-
83                                                    Título/Valor: DM-R$ 
571,50                                                Protestante: 
Confecções Koaly Ltda Me
Apresentante: Banco do Brasil  S/A
Protocolo: 82.177
Responsável: Alexandra Moreira Cavalcanti
 CNPJ: 05.860.835/0001-82
Título-Valor: DMI-R$ 505,71                                                   
Protestante: Tupan Construções Ind Com
Apresentante: Banco Bradesco S.A
Protocolo: 82.695                                                                 
Responsável: Livio Sergio Lopes Leandro
CPF: 979.439.834-91
Título-Valor: DMI-R$ 474,17                                          
Protestante: Campelo & Pereira Ltda
Apresentante: Banco do Brasil S.A.
Protocolo: 83.124
Responsável: Giselda Abrantes Sarmento
CPF: 061.499.694-52
Título-Valor: DMI- R$ 460,09/R$ 366,74
Protestante: Green Recife Com  Pçs Automotivas
Apresentante: Banco do Brasil  S/A
Protocolo: 83.068/83.093   
Responsável: SM Cajazeiras Ltda
CNPJ: 11.928.295/0001-87
Título-Valor: DMI-R$ 463,20
Protestante: Coop.Agropecuaria do Cariri Ltda
Apresentante: Banco  do Brasil S/A
Protocolo: 82.920
Responsável: Francisco Sales de Almeida
CNPJ: 09.351.724/0001-54
Título/Valor: DMI-R$ 2.250,00
Protestante: American Paper Fatoring Ltda
Apresentante: Banco Bradesco S/A
Protocolo: 83.167
Responsável: Silvana Souza Rolim
CNPJ: 12.793.447/0001-44
Título/Valor: DM: R$ 395,63/R$ 634,62
Protestante: Orient Relógios Amazônia
Apresentante: Itaú Unibanco

Protocolo: 83.101/ 82.929
Responsável: Francisco Sales de Almeida
CNPJ:09.351.724/0001-54                                                                                       
Título/Valor:DM-R$2.250,00                                                     
Protestante: American Paper Factoring
Apresentante: Banco Bradesco S/A
Protocolo:82.707                                                                              
Responsável: Condomínio Res Sta Tereza Lisieux
CNPJ: 15.187.447/0001-99
Título/Valor:R$798,00                                                                     
Protestante: CJC Ind. E Com de Embalagem
Apresentante: Banco Bradesco S/A
Protocolo: 82.908
Responsável: S .F.Construções e Com
CNPJ:08.706.375/0001-83                                                               
Título-Valor: Duplicata-R$ 150,00/R$ 150,00/R$100,00
PrProtestante:B.MALocações                                         
Apresentante: Banco do Brasil S/A
Protocolo: 83.121/83.120/83.119
Responsável: S. F.Construções e Comercio
CNPJ: 08.706.375/0001-83
Titulo-Valor: DM-R$ 13,20
Protestante: Granfer-Importad.e Distribuidora
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 83.135    
 Responsável: S F Construções e Com
CNPJ: 08.706.375/0001-83
Titulo-Valor: DM-R$ 90,00
Protestante: Rental Projecta Serv e Locação
Apresentante: Banco do Brasil S/A
Protocolo: 83.125   
Responsável: Maria da Penha Leite
CPF: 568.436.234-68
Título-Valor: DM-R$ 300,00/R$  300,00
Protestante: San Calor Consultoria e Assessoria
Apresentante: Banco Bradesco S/A
Protocolo: 83.020/82.534                                                   
        Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, 
intimo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem 
pagar ou darem razões que tem, neste Cartório de 
Protesto, à Rua  acima citada, no prazo de 03 (três) 
dias, sob pena de serem os referidos títulos protestados, 
na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 27 de junho de 2012.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala Protesto

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

DOMINGO, 1/07/2012 - ITABAIANA - 8h às 12h - Centro - Avenidas: Antonio Batista Santiago, 
Presidente Epitácio Pessoa, Presidente João Pessoa - 14h às 17h - Avenidas: José Silveira, Presi-
dente Epitácio Pessoa, Ruas: Almeida Barreto, Cônsul Severino de Araujo Guarita, Isaura Juvino da 
Silva, João Florêncio, José Silveira, Monsenhor Francisco Coelho, Napoleão Laureano, Venâncio 
Neiva; JOÃO PESSOA - 6h às 13h - Manaíra - Avenidas: General Geraldo Costa, Maria Rosa, Sape, 
Senador Ruy Carneiro, Silvino Chaves, Ruas: Engenheiro Luciano Vareda, Paulino Pinto - 8h às 11h 
- Costa e Silva/Ernani Sátiro/Jardim Sepol - Ruas: Albertina Batista Gomes, Alberto Teixeira, Alzira 
Gomes de Lima, Antonio Pereira Filho, Arquiteto Henrique Di Lascio, Auta de Luna Freire, Coronel 
João Costa E Silva, Clenio Batista dos Anjos, Comerciante Severino Barbosa Sousa, da Vitoria, 
Desembargador João Santa Cruz, Doutor Abílio Paiva, Doutor José Carlos Cavalcante, Doutor Plínio 
Espínola, Edson Figueiredo, Ernesto Sorrentino, Feliciano Madruga, Flaviano Rabelo, Francisco 
Bezerra, Francisco Brasileiro Costa, Francisco Clementino da Silva, Francisco Rabay, Gerson Gomes, 
Isabel Cristina, Ítalo Dália da Costa, Jesse da Costa Cabral, João Lalis da Silva Pinto, João Targino 
Bezerra, João Trajano da Costa, José Carlos Cavalcante de Arruda, José Carvalho de Morais, José 
Ferreira Marinho, José Francisco Pereira, Judith Moreira Espínola, Julio Américo Pinto, Marechal 
Câmara, Manoel Benigno da Costa, Manoel Maria Figueiredo, Marcos Henriques, Maria Clarinda 
Melo, Maria Luiza Aranha Cavalcante, Maurílio de Almeida, Mendes Ribeiro, Nova Esperança, Odilon 
Cavalcanti, Osvaldo Travassos Campos, Osvaldo Travassos Campos, Pintor Santa Rosa, Professor 
João Freire da Nóbrega, Professor José Holmes, Professora Adelaide Figueiredo Gouveia, Radialista 
Geraldo Luiz, Santos Dias, São Sebastião, Severina Ferreira, Tenente Albertino Francisco dos Santos, 
Terezinha Ferreira de Lima, Thereza Marcionila Conceição - 14h às 17h - Mandacaru/13 de Maio/
Bairro dos Estados - Avenidas: Dom Manoel Paiva, Frei Agostinho, Santa Catarina, Mercado Público 
Do Bairro Dos Estados, Ruas: Cônego Vicente Ferrer, Manoel Ferreira Machado, Manoel Torres, 
Monsenhor João Coutinho, Pedro Fortunato Alves, San Juan - 14h às 17h - Alto do Mateus - Ruas: 
Antonio Adelino de Lunas, Coronel Joca Velho, Cizenando Tavares, Comerciante José Francisco da 
Silva, Doutor José Edson Hipólito Ribeiro, Estudante Daniel Lima Barro, Francisco de Assis Tome, 
Francisco José das Neves, Grazyelle Feitosa Barbosa, Honorato Silva, José Nascimento da Silva, 
Maria Pereira da Silva, Pastor Raul de Souza Costa, Ricardo Marques de Souza, Tarcisio Ribeiro 
da Costa, Tenente Francisco Bispo Sales - 15h às 17h - Torre - Avenidas: Barão de Maranguape, 
Caetano Filgueiras, Carneiro da Cunha, Manoel Deodato, Ministro José Américo de Almeida, Mercado 
Publico, Ruas: Carneiro da Cunha, Feliciano Dourado, Inácio Evaristo.

SEGUNDA-FEIRA, 2/07/2012 - CRUZ DO ESPIRITO SANTO - 9h às 13h - Fazenda: Santa 
Luzia; CUITÉ DE MAMANGUAPE - 14h às 17h - Avenida: Severino Jorge de Sena, Fazenda: Cuité, 
Rua: João Pereira, Sítios: Cuité, Paulo; JOÃO PESSOA - 5h às 7h30 - Tambaú/Mira mar - Ruas: 
Hilda Coutinho Lucena, Joaquim Avundano, Nevinha Cavalcanti, Tito Silva - 8h às 10h - Castelo 
Branco - Ruas: Coronel Manoel Benicio, Cônego Francisco Lima, Dorgival Marques Pordeus, José 
Serrano Navarro, Manoel Camelo de Lacerda, Onaldo da Silva Coutinho, Professora Francisca 
Romana, Waldemar de Oliveira Leite - 10h30 às 12h30 - Jaguaribe/Trincheiras -Avenidas: João da 
Mata, Ruas: Francisco Manoel, Frei Jorge, Prefeito Osvaldo Pessoa, Saturnino de Brito - 14h às 
16h - Cristo/Cruz das Armas - Avenidas: Agustim Lara, Francisco Lustosa Cabral, Orlando Pereira 
de Brito, Ruas: Horacio Trajano de Oliveira, Orlando Pereira de Brito; SANTA RITA - 7h30 às 13h - 
Fazendas: Capitão, Ilha , Jacarauna, Japungu, Nossa Senhora de Lourdes, Ruas: 3, Abraão Lincoln, 
Adamastor V de Melo, Áurea Joana da Conceição, Boris Trindade, Capitão José Inácio, Celina 
Lins Modesto, da Manduba, Doutor Antonio Dias, Doutor Sobral Pinto, Embaixador Milton Cabral, 
Estelita Chaves Ramos, Fernando Ramos, Governador Milton Cabral, Jornalista Helio Fernandes, 
Jornalista Nascimento Brito, Marcondes Gadelha, Maria de Lourdes de Santana, Milton Cabral, 
Nascimento Silva, Nova da Manduba, Presidente João Figueiredo, Presidente Médici, Professora 
Isaura P de Oliveira, Maria de Lourdes Trindade, Raimundo Correia, Ramos de Andrade, São 
Pedro E São Paulo, Sítios: Alagamar, Jacarauna, Jacuipe, Nossa Senhora das Neves, Zona Rural 
Santa Rita - 14h às 17h - Várzea Nova - Ruas: 1 de Setembro, 12 de Outubro, 7 de Setembro, Ana 
Nery, Cirilio Dias, da Conquista, Elísio Dantas, Irma Dulce, João Afonso de Lucena, Nova, Padre 
Antonio Pereira, Pedro Balbino Ribeiro, Washington Luis; SAPÉ - 8h às 11h - Bairro Novo - Avenida: 
Comendador Renato Ribeiro Coutinho, Ruas: Manoel Inácio de Araujo, Reginaldo Ramos Pontes, 
Renato Ribeiro Coutinho, Severino Tavares de As - 14h às 17h - Nova Brasília - Avenidas: Lauro 
da Silva Torres, Nossa Senhora de Fátima, Ruas: Antonio Augusto Meireles, José Bezerra de Lima, 
Maria das Graças Oliveira Cartaxo.

TERÇA-FEIRA, 3/07/2012 - BAYEUX - 14h às 17h - Imaculada - Ruas: Carlos Gomes, Doutor João 
Soares, Escritor Olavo Bilac, Francisco Marques da Fonseca, João Soares de Souza, Machado de 
Assis, Plácido de Oliveira Lima, Rodrigues Alves; CABEDELO - 14h às 16h - Ponta do Mato - Avenida: 
Beira Mar, Rua: Cassiano da Cunha Nóbrega; CRUZ DO ESPIRITO - 9h às 13h - Julia Paiva - Fa-
zenda: Santa Luzia, Ruas: Adauto Silva, Antonio Galdino Paiva, da Codorna, da Jaçanã, do Cajá, 
do Juriti, Francisca Carneiro da Cunha, Luiza Cunha, Maria Josefa Conceição, Rafael Fernandes 
de Carvalho, Reginaldo Porto Paiva; JOÃO PESSOA - 5h às 7h30 - Ilha do Bispo - Avenidas: Raul 
Machado, Redenção, Ruas: Apolônio Sales de Miranda, Carneiro Campos, Sítio: Redenção - 8h às 
10h - Mangabeira/Cidade Verde - Ruas: das Romãs, Deputado Valdevino Lobo Maia, Emmanuel 
Lisboa de Lucena, Francisco Rocha Ferreira, Herotildes Bulhões Pinheiro, Iracema Santiago Ferreira, 
João Batista da Silva, Leopoldo Pereira Lima, Lírio dos Vales, Luiz Martins, Neuza do Nascimento, 
Maria Iraci Leite Cavalcanti, Professora Enira Pontes de Lima Oliveira, Vale dos Lírios, Vereador 
Luiz Martins - 8h às 12h -  Valentina/Boa Esperança - Avenida: Santa Barbara, Ruas: Donzinha 
Costa, Eduardo Felix do Nascimento, Engenheiro Eliseu Servulo Farias Luna, Flodoaldo Peixoto 
Filho, Laércio Navarro de Lima, Marcos Albino Rafael, Maria Batista da Silva, Padre João Felix de 
Medeiros, Pedro Marcos de Sousa, Valdemar Procópio de Souza - 10h às 13h - Jardim Veneza/
Bairro Dos Novais - Ruas: da Mangueira, das Domesticas, Estrada de Mares, Manoel Farias Leite, 
Professor Candido Sá Andrade, São José - 14h às 17h - Portal do Sol - Avenida: Desembargador 
Hilton Souto Maior, Condomínio: Cabo Branco Prive - 14h às 17h - Valentina/Paratibe - Ruas: Bra-
siliano da Nóbrega, Clara Nunes, Inspetora Emilia Mendonça Gomes, Iran Raposo Belmont, Julio 
Izidro Alves; JACARAÚ - 8h às 10h - Ruas: 13 de Maio, da Cagepa, da Caixa D’água, do Campo, 
Fernando Alves de Sena, João Soares Farias, José Xavier de Lima, Polibio H Pereira, Sebastião 
Ferreira Silva; SANTA RITA - 6h às 11h - Marcos Moura - Ruas: Carlos Gomes, Correio da Manha, 
Diário de Pernambuco, Eduardo Martins, Felix Figueiredo Oliveira, Francisco Felix Figueiredo, 
Hermenegilda Dias de Souza, Jaciara de Almeida Lima, Radialista Enoque Pelagio, Radialista Zé 
Bezerra, Radio Arapuan, Silvino José da Silva.

QUARTA-FEIRA, 4/07/2012 - ACAÚ - 8h às 11h - Avenida: Beira Mar, Ruas: Cariolano de Almeida 
Campos, Costa do Marlim, da Alemanha, da Grama, da Praia, do Mangue, do Meio, do Rio, Professor 
Alexandre Pinto Pontes, , Professor Alexandre Pinto Pontes, Sítio: da Cruz

CAPIM - 9h30 às 11h30 - Centro - Fazenda: Marinheiro, Ruas: do Jordão, José Araujo Leite, 
José Manoel do Nascimento, Leonel Ferreira da Silva, Sítios: Capim, Capim de Cheiro de Cima, 
Olho D’água - 15h às 17h - Ruas: Bento Renovato, do Jordão, João Batista de Figueiredo, Jordão 
Capim, Manoel Bento, Presidente João Figueiredo, Sítios: Capim, Capim de Cheiro de Cima; JOÃO 
PESSOA - 5h às 7h - Cruz das Armas - Avenidas: Centenário, Cruz das Armas, Desembargador 
Pinho, Doutor Antonio Lins, Engenheiro Retumba - 6h às 8h - Cruz das Armas - Ruas: 4 de Outubro, 
Abel da Silva, Silva Mariz, Suzete Tavares - 8h às 10h - Funcionários - Ruas: Cidade de Belém, 
Deputado Francisco Seráfico Nóbrega Filho, Despachante Adalberto Ferreira Santos, Hermano de 
Abreu, Investigador Apolônio Crispim, Ivo José de Souza Diniz, Manoel Araujo Torquato, Manoel 
Marcolino Filho, Manoel Morais Carvalho, Maria Generina da Silva, Maria Pequena de Lacerda 
- 8h às 11h30 - Cabo Branco - Rua: Edvaldo Bezerra Cavalcante Pinho - 10h às 12h - Cruz das 
Armas - Avenidas: Centenário, Cruz das Armas, Desembargador Pinho, Xavier Junior, Rua: Aurélio 
Figueiredo - 10h30 às 12h30 - Grotão - Ruas: Aracaju, Fortaleza, Laudina da Cunha Santos, Maceió, 
Manaus, Recife, Teresina - 14h às 17h - Alto do Céu/Mandacaru - Ruas: Alfredo José Athaide, Aníbal 
Moura, Arcôncio Pereira da Silva, General Antero de Brito, João de Brito Lima, João Fernandes Vieira, 
Jornalista Luiz Gama, Porfírio Ribeiro, Professor Aníbal Moura, Rubens Falcão - 14h às 16h - Alto 
do Mateus/Oitizeiro/Bairro dos Novais - Ruas: Ambrozio Rodrigues Souza, Manoel Alves Pereira, 
Maria de Lourdes Meira de Araujo, Maria Tavares de Araujo, Matheus Ribeiro, Ninfa Tavares do 
Egyto de Araujo, Tertuliano Tavares de Araujo - 15h às 17h - Cruz das Armas - Avenidas: Cruzeiro 
do Sul, Doutor Antonio Lins, Engenheiro Retumba, Siqueira Campos; SAPÉ - 8h às 12h - Mutirão 
- Ruas: Antonio Gomes de Melo, Balbino Alves Barbosa, Belizio Luiz de Mesquita, Dina Maria 
de Jesus, Joana Marcolino da Silva, José dos Santos, José Marinho Falcão, Joselito Pessoa da 
Cunha, Manoel Pereira Menezes, Maria Laura Matias, Normando Matias da Silva, Pedro Barbosa 
de Lima - 14h às 16h - Avenidas: Capitão Felix Antonio, Ruas: Frederico Ozanan, Luiz José de 
Medeiros, Márcia Fernandes.

QUINTA-FEIRA, 5/07/2012 - CABEDELO - 7h às 11h - Renascer - Avenida: Ambrosio Miranda 
Araujo, Ruas: Boa Esperança, Bom Jesus, Eufrásio Fernandes Barreto, Jesus de Nazaré, João 
Clementino Gomes, Manoel Vicente da Silva, Monte Alegre, Santa Luzia; JOÃO PESSOA - 7h às 
11h - Geisel - Ruas: Deputado Petrônio Figueiredo, Imperiano de Souza, Major Cavalcanti de Ho-
landa, Professor Josué da Silveira - 8h às 9h30 - Oitizeiro/Jardim Planalto - Ruas: Joaquim Nonato 
de Aquino, Gilvandro Seixas, Sebastião Fernandes, Professor Vidal Filho, Silvia Bezerra Guedes, 
Valencio Lins de Mendonça - 10h30 às 12h30 - Cruz das Armas - Avenida: Cruz das Armas, Ruas: 
Coronel Luiz Inácio, Genésio Gambarra, Luna Pedrosa, Porfírio Costa, São Luiz, Teixeira Freitas 
- 14h às 16h - Cruz das Armas - Ruas: Coronel Luiz Inácio, Genésio Gambarra, Luiz Ponzi, Luna 
Pedrosa, São Salvador; SAPÉ - 8h às 12h - Loteamento Renato Ribeiro - Ruas: Antonio Matias, Boa 
Vista, Clementino Barbosa, Elza Rabelo, João da Silva Melo, João Pedro Teixeira, José Caetano 
Figueiredo, Josefa Alves da Costa, Otavio Severino de Sales, Santo Antonio; SANTA RITA - 7h às 
11h - Bebelândia - Ruas: da Macaíba, João Alves de Lima, Professor João Viana, Sítio: Pirpiri - 
14h às 17h - Marcos Moura - Ruas: Hermenegilda Dias de Souza, Hermenegildo Gomes, Jornal O 
Combate, Padre José Mesquita.

SEXTA-FEIRA, 6/07/2012 - CAAPORÃ - 8h às 11h - Ruas: 23 de Setembro, Antonio Ferreira 
Azevedo, da Mauriceia, das Flores, do Açudinho, do Canal, do Sol, Elias Batista, Gerson Macedo, 
Gervasio Alves, Guilherme Pires, Irineu Alves, João Miguel Pereira, João Pires, João Veloso, José 
Honório de Lima, José Pires, Ludovico Ferreira, Maria Tereza, Marina Alta Correia, Presidente João 
Pessoa, Valentin Cordeiro, Zacarias Batista; JOÃO PESSOA - 8h às 12h - Mangabeira/Colibris/José 
Américo - Ruas: Aposentado João Francisco dos Santos, Cândida Ferreira Nobre, Ciro Troccoli, 
Claudia Ferreira Nobre, Cleonice Alves Dantas, Edna Maria Vasconcelos Gomes Cabral, Maurina de 
Oliveira Santos, Pedreiro José Hilton Pereira da Silva, Professora Maria Pessoa da Silva, Seson das 
Chagas Goulart - 8h às 10h - Cruz das Armas - Avenidas: Desembargador Novais, Desembargador 
Pinho, Palmares, Siqueira Campos - 10h30 às 12h30 - Avenidas: Centenário, Cruz das Armas, 
Desembargador Novais, Desembargador Pinho, Doutor João Soares da Costa, João Soares da 
Costa, Ruas: José Bezerra de Farias, Monsenhor Severiano, Nely Lins - 14h às 16h - Avenidas: 
Centenário, Cruz das Armas, Desembargador Pinho, Xavier Junior, Rua: Aurélio Figueiredo; PEDRO 
RÉGIS - 8h às 11h30 - Sítio: Carnaúba.

SÁBADO, 7/07/2012 - CABEDELO - 14h às 17h - TRECHO RENASCER DA BR-230; JOÃO 
PESSOA - 7h às 11h - Cuia/Geisel - Ruas: Abelardo Targino da Fonseca, Claudio Lemos, Eliza de 
Holanda Cavalcante, Empresário Eugenio Pacelle Souza, Florípedes Tavares Queiroz, Irami Farias 
Dallas Barba, Jansen Nóbrega Araujo, José Paulino Batista, José Vasconcelos, Severina Maria 
Vasconcelos de Carvalho, Severino Feliciano da Silva, Universitário Jansen Nóbrega de Araujo - 14h 
às 17h - Brisamar - Avenida: Senador Ruy Carneiro.

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

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

DOMINGO, 1/07/2012 - CATOLÉ DO ROCHA - 9h às 13h - Padre Pedro Serrão - Ruas: Aldo de 
Queiroz Porto, José Pereira de Sousa, Luiz Reinaldo de Araujo, Maciel Pedro da Silva, Padre Pedro 
Serrao, Senador Rui Carneiro, Sítio: Baxio; PATOS - 8h às 13h - Belo Horizonte/Centro/Salgadinho - 
Ruas: Domingos Lugo, Escritor Rui Barbosa, Francisco Alves Barros, Horacio Nóbrega, José Jorge, 
Leôncio Wanderley, Oliveira Ledo, Severino Martins, Vereador Joaquim Leitão - 8h às 12h - Santo 
Antonio/Jardim Queiroz - Avenida: Dom Pedro II, Ruas: Duque de Caxias, Jeová Bezerra, Pedro 
Firmino, Peregrino de Carvalho, Vereador Joaquim Leitão; ZONA RURAL DE CONCEIÇÃO E TODO 
O MUNICÍPIO DE SANTA INÊS - 7h30 às 13h.

SEGUNDA-FEIRA, 2/07/2012 - DESTERRO - 8h às 12h - Sítios: Couro Grosso, Jatobá, Jatobá 
Baixo, Lagoa do Poente, Poço do Joao, Riacho dos Porcos; PIANCÓ - 7h às 11h - Ouro Branco/São 
Vicente - Avenida: Governador João Agripino Filho, Ruas: Adalberto Lopes Filho, Antonio Lopes da 
Silva, Euclides Leite da Silva, Francisco Passos da Silva, Luiz Rufino Ferreira, Manoel Carlos Pereira 
da Cruz, Pedro Inácio Liberalino, Vantuy da Silva; PRINCESA ISABEL - 7h30 às 11h - Rua: José 
Ces, Sítios: Cedro, Gavião, Guaribas, Jatobá, Jatobá II, Sangue Suga, Saquinho, Silva; POMBAL 
- 7h30 às 13h - Sítios: Estreito, Estrela, Estrelo, Juá, Riachao, Riachao de Baixo, Riacho de Pedra, 
Riacho do Pedro, Trincheiras, Xique Xique; QUIXABA - 8h às 12h - Rua: Santa Umbelina, Sítios: 
Olho D’água, Olho D’água Seco, Santa Umbelina, Tigre; SOUSA - 8h às 9h30 - Jardim Bela Vista/
Estação - Ruas: Domiciano Pires Braga, Emidio Sarmento de Sá, José Evandro, Lucia Nogueira 
Elias, Nogueira Elias, Raimundo Pereira Oliveira, Sales Fagundes de Lira; TATAIRA - 13h às 16h30 
- Ruas: 2 Irmãos, Antonia Tavares, Isaura Juvino da Silva, Joana Vieira, Nossa Senhora de Fátima, 
Sítios: Barra Velha, Juá, Tataíra.

TERÇA-FEIRA, 3/07/2012 - BELEM - 8h às 11h - Sítio: Cachoeira Lisa; CAJAZEIRAS - 7h 
às 8h30 - Sítio: Cocos; IPUEIRAS - 8h às 13h - Sítios: Balsamo, Ipueiras; ITAPORANGA - 8h às 
11h - Sítio: São Pedro de Cima; MARIZÓPOLIS - 7h30 às 12h - Fazendas: Abreu, Bom Sucesso, 
Campo Grande, Ilha, Jangada, Massapé, Piedade, Riachao, Ruas: Pedregulho, Pedro Paulino, 
Sítios: Caiçara dos Batistas, Campo Grande, Carnaúba, Carnaubinha, Ilha Nova, Jangada, Lagoa 
do Mel, Pedregulho, Piau, Riachão, Riachão dos Anisios, Riachão dos Ribeiro, Riacho, Riacho 
Amarelo, Riacho dos Anisios, Santa Clara; PATOS - 7h às 8h30 - Vitória/São Sebastião - Ruas: 
Francisco Germano de Araujo, João Mariano, Joaquina Medeiros Lima, José Urquiza, Lima Campos, 
Luiz Marinho dos Santos, Manoel Gomes de Lima, Manoel Valentino Silva - 8h às 12h - Liberdade/
Jardim Guanabara - Ruas: Alicio Barreto, Elias Asfora, Manoel de Medeiros, Professor José Araujo, 
Raul Lopes de Sousa, Roque de Sá Magalhães, Sergio de Lima, Severino Soares; POMBAL - 11h 
às 13h - Centro/Jardim Rogério - Ruas: Antonio Fernandes de Almeida, Antonio Ferreira Azevedo, 
Antonio Olimpio Queiro, Domingos de Medeiros, Francisco Macena, Luiz Ferreira Campos, Mon-
senhor Valeriano, Teodósio de Oliveira Ledo, Vicente Alves da Silva, Vicente de Paula Leite; SÃO 
BENTO - 8h30 às 11h30 - Sítios: Barra de Cima, Taquarituba.

QUARTA-FEIRA, 4/07/2012 - CAJAZEIRAS - 8h às 13h - Remédios - Ruas: Antonio Felix Rolim, 
Antonio Izidro Primo, Fausto Rolim, Joana Darc da Silva, Joaquim Rolim, José de Lima, José Guedes 
Rolim, José Lopes Brilhante, Leonardo Rolim, Lourival Gomes de Albuquerque, Luis Gomes de Lima, 
Luis Rolim de Lima, Maria de Lourdes Gomes, Maria Nerilda Rolim Dantas, Neuribertison de Sousa 
Meireles, Padre Cícero, Sítios: Brandão, Cocos; ENGENHEIROS AVIDOS - 13h às 17h - Ruas: 
Francisco Coelho, Isaias Lima Verde, Sítios: Engenheiro Ávidos, Malhada Grande; PATOS - 8h às 
13h - Alto da Tubiba - Chácara: da Serenidade, do Maxixe, Nossa Senhora Aparecida, Paraíso, 
Fazenda: Nupearido, Granja: São Francisco, Ruas: Alto da Tubiba, Antonio Aureliano de Brito, da 
Churrascaria, Delmiro Alves Monteiro, Francisco Trindade, José Farias, José Gaspar, José Gastão, 
José Joaquim, José Melquiades, José Mesquita, Melquiades Lustosa, Ramiro Leite, Ramiro Pereira, 
Severino Alves dos Santos, Sítios: Ilha do Antero, Ilha Nova, Jatobá, Jatobá Ii, Malhada de Pedra, 
Mares Ii, Vaca Morta.

QUINTA-FEIRA, 5/07/2012 - BREJO DO CRUZ/CATOLÉ DO ROCHA - 8h às 13h - Fazenda: Jeni-
papeiro, Sítios: Arruda, Bom Fim III, Cachoeirinha, Cacimba Nova, Cameta, Curralinho, Jenipapeiro, 
Jatobá, Jenipapeiro VII, Manguinho, Pau de Leite, Uberaba, Varsóvia; BOM JESUS/CAJAZEIRAS 
- 8h às 13h - Sítios: Barro Branco, Barro Vermelho, Boa Vista, Capoeiras II, Carvalho, Duvidoso, 
Gado Preto, Javigo, Lagoa de Lage, Lagoa do Arroz, Mastruz, Mata Fresca, Mulungu, Papamel 
Cajá, Penha, Prensa, Prensa II, Rebeca, Santana, Santana, Serraria; BERNARDINO BATISTA 
- 8h às 13h - Ruas: Bernardino José Batista, Edinete Abrantes de Abreu, José Estrela Abrantes, 
Sítios: Alto da Boa Vista, Baixo dos Galdinos, Baixo dos Galdinos II, Barbosa, Bom Será, Cabeça, 
Cafundó, Ponta da Serra; CAJAZEIRINHAS/COREMAS/POMBAL - 8h às 13h - Fazendas: Curral 
Velho, Montevidéu, Rua: da Linha, Sítios: Açude Velho, Barra, Coatiba, Diogo, Estrema, Jurema, 
Pau Ferrado IV, Pau Ferrado, Pau Ferrado II, Pedra Branca, Riacho da Onça, Riacho Fechado, 
Xavier; CAJAZEIRAS - 14h às 17h - Cristo Rei - Rodovia: BR-230; CONCEIÇÃO/IBIARA - 8h às 
11h - Fazendas: Cavalo Morto, Riachão, Rua: Cordeiro Moura, Sítios: Barracão, Boa Sorte, Brito, 
Frião, Imprensa, Logradouro, Monte Alegre, Mulungu, Negros, Olho D’água, Olho D’água de Lage, 
Pendência, Pereiros, Quebra Joelho, Santa Cruz, Serra da Palha; DESTERRO - 14h às 17h - Fa-
zenda: Barra do Tanque; TAVARES - 8h às 13h - Sítio: Pau D’arco.

SEXTA-FEIRA, 6/07/2012 - CAJAZERAS - 8h às 11h - Esperança/Cristo Rei - Ruas: 4 de Ou-
tubro, Arquimedes Gomes de Souza, Colina da Assunção, Gabriel Moises de Sousa, Geminiano 
de Souza, Manoel de Medeiros, Mario Moura Rolim, Nilson Manoel de Sousa, Patrício de Barros, 
Paulo Pires Ferreira, Tenente Arsênio; MALTA - 7h às 10h - Centro - Ruas: Avelino Marques Sousa, 
Coronel Antonio Ferreira, Dom José Medeiros Delgado, Francisco Vicente Araujo, Gilvan Wanderley 
Farias, Izidro Alves de Lima, João Macário de Araujo, José Salviano Alves, Monsenhor Valeriano 
Pereira, Monsenhor Walfredo Leal, Sítio: São Francisco; MALTA - 12h às 17h - Centro - Ruas: Assis 
Chateaubriand, Avelino Marques Sousa, Coronel José Fernandes Viera, Chateaubriand de Almeida, 
Francisco Vicente Araujo, Justino Fernandes, Manoel Fernandes, Manoel Marques, Sólon de Luce-
na, Sítio: Barraco; MANAÍRA - 8h às 13h - Sítios: Bamba, Lagoa do Leonardo, Lagoa do Serrote, 
Lagoa do Serrote V, Olho D’água, São Joaquim; SÃO BENTO - 8h às 12h - Sítios: Riachão, São 
Bento de Baixo, Várzea Grande, Xique Xique; PATOS - 14h às 17h - Sítio: Mocambo; PAULISTA 
- 8h às 12h - Sítios: Acento da Pedra, Almas, Almas de Baixo, Barra da Caiara, Barra de Caiçara, 
Bilhar, Escondido, Jatobá, Lagoa do Junco, Panati, Queimadas, Queimado, Queimado III, Saco do 
Moleque, Sanharão, Santa Maria, Santa Maria de Baixo, Varjota, Várzea do Agostinho; PIANCÓ 
- 8h às 12h - Fazendas: Santa Clara, Saboeiro, Granjas: Judéia, Luiz Rufino, Sítios: Saboeiro IV; 
QUIXABA - 13h às 16h - Ruas: Francisco Dantas Assis, Francisco de Assis, Manoel Pereira Neto, 
Manoel Vieira Filho, Pedro Gondim, Sítios: Egito, Quixaba, Quixaba Velha; SOUSA - 8h às 13h 
- Fazenda: Nova, Povoado: São Pedro, Rua: São Paulo, Sítios: 2 Caminhos, Alto da Esperança, 
Bela Vista, Cachoeira, Cordeiro, Floresta, Malhada da Pedra, Poço da Pedra, Santa Rosa, Santa 
Rosa, São Paulo, São Pedro.

SÁBADO, 7/07/2012 - APARECIDA - 8h às 12h - Fazendas: Angico Torto, Boi Morto, Nova, 
Riacho do Barro, Tapera, Granja: Canto dos Encantos, Rua: São Luiz, Sítios: Alto Vermelho, Baixo 
dos Alipios, Barra, Boi Morto, Cacimbinha, Caraíbas, Corisco, Juazeirinho, Martinha, Pocinho, Ponta 
da Serra, Ramada, Ramada de Baixo, Ramada de Cima, Riacho do Barro, Riacho Seco, Santo 
Amaro, Santo Amaro, São Luiz, Tapera, Timbaúba, Triunfo; CACIMBAS/SÃO SEBASTIÃO - 8h 
às 13h - Fazenda: José Neves, Ruas: Antonio de Zuza, Antonio Virginio, Bosco Aurélio de Lira, 
Central, Cônego Serrao, do Comercio, Isaura Juvino da Silva, João Miguel do Nascimento, José 
Alexandre, José Guedes, Manoel de A Costa, Manoel Henrique da Costa, Manoel Valdevino da 
Silva, Maria Salete de Almeida, Maria Salete Pereira Bezerra, Monteiro, Odom de Almeida, Padre 
Serrao, Professora Maria da Salete Pereira Bezerra, São Sebastião, Vereador Manoel de Almeida, 
Sítios: 2 Umbuzeiros, Aracati, Balança, Cachoeira, Catolé, Catolé de Baixo, Cedro, Chá, Chan, 
Cipó, Costa, Covão, Flor do Campo, Floresta, Gavião, Jardim, Lagoa, Lagoa do Campo, Lagoa do 
Campo, Lagoinha, Macaco, Marcelina, Minadouro, Monteiro, Monteiro, Monteiro Ii, Olaria, Pau Leite, 
Pedro, Quina Quina, Retiro, Retiro Iii, Riacho, Riacho de Areia, Santa Fe, Santa Fe, São Gonçalo, 
São Sebastião, Serra Feia, Serra Feia Xix, Surrão, Tamanduá, Ventania; ITAPORANGA - 8h às 
12h - Sítio: Cardoso; PIANCÓ - 9h às 12h - Fazenda: Garcia, Sítio: Carnaúba Torta; SANTA LUZIA 
- 8h às 10h30 - São José - Avenida: Sabugi, Ruas: Antonio Moises, Creuza Duda, da Cajarana, da 
Lavanderia, do Campo, João Joviano de Medeiros, José Feitosa Irmão, José Jaime dos Santos, 
José Pergentino de Araujo, Manoel Valdevino da Silva, Pedro Honorato, Severino Tibúrcio, Tertu-
liano José de Medeiros.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL PRIMEIRA INSTÂNCIA

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTEIRO – PB
11ª VARA 

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
N° ECC.0011.000001-8/2012
O Doutor BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO, JUIZ FEDERAL DA 11ª VARA - SUBSEÇÃO 

JUDICIARIA DE MONTEIRO, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos que o presente edital virem, dele notícia tiverem ou interessar possa, que, 

na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0003660-46.2009.4.058201, Classe 98, movida 
pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra ISABEL KATIA NERI DE SOUSA – ME E OUTRO, foi 
determinada a CITAÇÃO da representante legal da ISABEL KATIA NERI DE SOUSA – ME para, no 
prazo de 03(três) dias pagar a dívida exeqüenda, totalizando de R$ R$ 58.765,41 (cinquenta 
e oito mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos), advertindo-a que, 
em caso de pagamento integral, os honorários advocatícios já fixados em 5%, ficam reduzidos 
pela metade, podendo, outrossim, no prazo de 15 (quinze) dias, embargar a execução nos termos 
do art. 736, do CPC. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém 
possa alegar ignorância ou erro, é expedido o presente edital que será afixado no local de costume 
e publicado em jornal de ampla circulação, em face do que preceitua o art. 232 do CPC. Dado e 
passado nesta cidade de Monteiro, estado da Paraíba, aos 12 de janeiro de 2012. Eu, _______, 
Yuri Facundo de Almeida, Técnico Judiciário, o digitei. Eu, _______, Jailson Rodrigues Chaves, 
Diretor de Secretaria, o conferi e subscrevo.

BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO
Juiz Federal da 11ª Vara

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL PRIMEIRA INSTÂNCIA

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTEIRO – PB
11ª VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
N° ECC.0011.000030-6/2011
Ação de Desapropriação Nº 0000099-37.2011.4.05.8203, Classe 229
Expropriante: AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Expropriando: REU: NAIDE MARIA DE SOUSA SIqUEIRA
O Doutor BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO, JUIZ FEDERAL DA 11ª VARA - SUBSEÇÃO 

JUDICIARIA DE MONTEIRO, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos que o presente edital virem, dele notícia tiverem ou interessar possa, que, 

no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000099-37.2011.4.05.8203, Classe 229, movida pela 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra NAIDE MARIA DE SOUSA SIQUEIRA, foi determinada a 
INTIMAÇÃO de NAIDE MARIA DE SOUSA SIqUEIRA para, que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
providencie o pagamento do montante da dívida, acrescido das custas processuais e dos honorários 
advocatícios acima fixados, sob pena de multa, desde logo imposta, de 10% (dez por cento) sobre 
o valor da obrigação, advertindo-a de que, caso o pagamento seja parcial, a multa  incidirá sobre 
o restante da dívida, nos termos do art. 475-J, § 4º, do CPC. E para que chegue ao conhecimento 
de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância ou erro, é expedido o presente edital 
que será afixado no local de costume e publicado em jornal de ampla circulação, em face do que 
preceitua o art. 232 do CPC. Dado e passado nesta cidade de Monteiro, estado da Paraíba, aos 
10 de novembro de 2011. Eu, _______, Yuri Facundo de Almeida, Técnico Judiciário, o digitei. Eu, 
_______, Jailson Rodrigues Chaves, Diretor de Secretaria, o conferi e subscrevo.

BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO
Juiz Federal da 11ª VF / SJPB

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA 
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n° 15/2012
Objeto: Fornecimento parcelado de tecidos diversos, destinados as diversas Secretarias deste 

Município. Abertura dia 09 de junho de 2012, às 10:00 horas, a sessão pública será no prédio sede 
da Prefeitura Municipal de Natuba/PB. 

Natuba, 27 de junho de 2012.
Taíza Freire do Vale

Pregoeira

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2012
Objeto: contratação de empresa especializada em exames laboratoriais, para atender as 

necessidades da Secretaria de Saúde deste Município, o Prefeito do Município de Natuba/PB, no 
uso de suas atribuições legais faz saber que a empresa vencedora do certamente foi Adjudicada e 
homologada conforme manda a Lei 10.520/02. Empresa Vencedora: CLIMED – Clínica Médica & 
Associados Ltda, CNPJ n° 09.233.104/0001-30, foi vencedora de todos os itens conforme Edital. 

Natuba, 27 de junho de 2012.
Taíza Freire do Vale

Pregoeira.

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2012
Objeto: Aquisição de uma máquina motoniveladora para compor a frota mecanizada do município. 

O Prefeito do Município de Natuba/PB, no uso de suas atribuições legais faz saber que a empresa 
vencedora do certamente foi Adjudicada e homologada conforme manda a Lei 10.520/02. Empre-
sa Vencedora: CNH LATIN AMÉRICA LTDA, CNPJ n° 60.850.617/0001-2, Valor R$ 425.000,00.

Natuba, 27 de junho de 2012.
Taíza Freire do Vale

Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito de Assunção, no uso de suas atribuições legais e com base no relatório apresentado 
pelo Pregoeiro, resolve Homologar os resultados da apuração da proposta apresentada na Licitação, 
o qual aponta o vencedor  na modalidade:  Pregão Presencial Nº 027/2012, objeto: Aquisição de 
medicamentos.  Vencedor: NELFARMA Com. de Prod. Quim. Ltda, CNPJ 70.097.530/0001-85, R$ 
410.780,30 - Lote 1, 3, 4 e 5. Publique-se e cumpra-se.

Assunção - PB, 27 de junho de 2012.
Luiz Waldvogel de Oliveira Santos

Prefeito

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 o vencedor na modalidade:  Pregão Presencial Nº 028/2012, objeto: 
Aquisição de material médico hospitalar. Vencedor: NELFARMA Com. de Prod. Quim. Ltda, CNPJ 
70.097.530/0001-85, R$ 95.380,50. Publique-se e cumpra-se.

Assunção - PB, 27 de junho de 2012.
Luiz Waldvogel de Oliveira Santos

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
EXTRATO DE HABILITAÇÃO 

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2012
RESULTADO DE HABILITAÇÃO 

Em cumprimento ao disposto no artigo 109, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93 de 21 de Junho de 
1.993, torna-se público que a documentação das empresas, constatou-se que a empresa: GARI-
BALDE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, esta Desabilitada por não cumprir os 
itens do edital. Já a empresa: NIEMAIA CONSTRUÇOES LTDA, está Habilitada no Processo 
Licitatório, POR CUMPRIR TODAS AS EXIGENCIAS EDITALICIAS, e neste mesmo interim, Infor-
ma ainda que será aberta os invólucros das propostas para o dia 06 de junho de 2012, as 08:30. 
Cumpra-se e publique-se.

Santa Terezinha, 27 de Junho de 2012.
Romário Rodrigues da Silva

Presidente da CPL
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TECHNE ARQUITETURA CONSTRUÇÃO 
E INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ/CPF Nº 
07.035.844/0001-17, torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 
1514/2012 em João Pessoa, 13 de junho de 
2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Habitação multifamiliar com seus respectivos 
sistemas de tratamento de esgoto, na Rua 
Comerciante Jose Miranda de Araújo, QD. 
64 - LT. 128 - JD. Oceania Município: JOÃO 
PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-002075/
TEC/LP-0717.

PAULA CRISTINA MALHEIROS FELICIA-
NO - CNPJ/CPF Nº 455.514.054-00, torna 
público que a SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação nº 1591/2012 em João 
Pessoa, 21 de junho de 2012 - Prazo: 365 
dias. Para a atividade de: Loteamento com 162 
lotes medindo 332 m² cada lote numa área de 
6,9 há, na Avenida Renato Ribeiro Coutinho, 
Nº 1746 - Centro Município: SAPE - UF: PB. 
Processo: 2012-002459/TEC/LI-1432.

MARIA DO CARMO TAVARES DE ALBU-
QUERQUE - CPF Nº 052.147.504-04, torna 
público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Am-
biente, a Renovação Licença de Operação 
Nº 2776/2010 Processo 2012-003223/TEC/
LO-3084, para Extração de Areia em Terra 
Firme. Referente ao Processo DNPM Nº 
846.103/2010, situado na Fazenda Alvorada, 
Município de Caapora, estado da Paraíba.

ANTONIO CLAUDIO DE SÁ - CNPJ/CPF Nº 
181.268.714-15, torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1563/2012 em João Pessoa, 21 de junho de 
2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação unifamiliar c/07 unidades habita-
cionais, dotado de sistema de esgotamento 
sanitário (fossa séptica e sumidouro), na Rua 
Paulo Matias Gomes, QD 022, LT 278 - João 
Paulo II Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. 
Processo: 2012-001890/TEC/LO-0688.

ANTONIO CLAUDIO DE SÁ - CNPJ/CPF Nº 
181.268.714-15, torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1564/2012 em João Pessoa, 21 de junho de 
2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação Multifamiliar c/04 unidades habita-
cionais, dotado de sistema de esgotamento 
sanitário (fossa séptica e sumidouro). Na Rua 
Projetada, QD 030, LT 301 - Gramame Mu-
nicípio: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 
2012-001891/TEC/LO-0689.

ANTONIO CLAUDIO DE SÁ - CNPJ/CPF Nº 
181.268.714-15, torna público que a SUDE-
MA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 
1565/2012 em João Pessoa, 21 de junho de 
2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Habitação multifamiliar com seus respectivos 
sistemas de tratamento de esgoto, na Rua 
Projetada, ED 030, LT 391 - Gramame Mu-
nicípio: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 
2012-001894/TEC/LP-0691.

ANTONIO CLAUDIO DE SÁ - CNPJ/CPF Nº 
181.268.714-15, torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1566/2012 em João Pessoa, 21 de junho de 
2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação multifamiliar c/04 unidades habita-
cionais, dotado de sistema de esgotamento 
sanitário (fossa séptica e sumidouro), na Rua 
Projetada QD. 030 LT. 0291 - Gramame Mu-
nicípio: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 
2012-001898/TEC/LO-0693.

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

DOMINGO, 1/07/2012 - CAMPINA GRANDE - 6h10 às 12h10 - Distrito Industrial - Avenidas: 
Aeroclube, Assis Chateaubriand, João Wallig, Ruas: Doutor Claudio Porto, Euvaldo Lody, Francisco 
Januario de Lacerda, Hebert Muller, Josefa de Morais Maia - 7h30 às 8h30 - Avenida: Uberaba, 
Rua: Rogério Toledo.

SEGUNDA-FEIRA, 2/07/2012 - CAMPINA GRANDE - 8h às 9h - Catolé - Ruas: Aprígio Ferreira 
Leite, Fernando Barbosa de Melo, Geraldo Soares de Almeida, Lino Galdino de Almeida, Maria 
Souza Ribeiro - 14h às 17h - Três Irmãs/João Agripino - Avenida: Francisco Lopes de Almeida, 
Ruas: Adma Tavares Araujo, Antonio Sales de Almeida, Augusto Soares Pedrosa, Aurora Diniz 
Pires, Ednaldo Rangel , Florianópolis, Francisco Lopes, Manaus, Maria Neci Barbosa da Silva, 
Otavio Batista Cabral, Professor Edinaldo Rangel de Paiva, Venâncio Nogueira da Silva - 14h às 
17h - Monte Santo - Avenida: João Suassuna, Ruas: Antonieta Cavalcante, Diogo da Costa, Eufrásio 
Câmara, Francisco Calixto, São Severino - 14h às 15h - Santa Rosa/Jardim Quarenta - Avenidas: 
José Martins de Andrade, Presidente Juscelino Kubitschek, Ruas: Américo Carneiro, da Republica, 
Enfermeira Maria de Lourdes Silva, João Nunes de Figueiredo, Manoel Feliciano do Nascimento, 
Senador João Cavalcante Arruda; LAGOA SECA - 14h às 17h - Sítios: Capinote, Manguape; SÃO 
JOSÉ DA MATA - 8h às 9h - Granja: São Saruê, Ruas: Antonio Tota Sobrinho, Cantor Luiz Gonzaga, 
Cicera Alexandrino da Silva, Fernandes Coutinho, Francisco de Souza Cruz , Gerson Genuíno de 
Melo, Heleno Jovino Gomes , Jaime Barbosa da Silva, James Barros, João Bosco, João Tota Filho, 
Lauro Corona, Luis Bezerra Cabral, Luis Gonzaga, Luiz Justino Gomes, Luiza Cabral de Castro, 
Luiza de Castro Lago, Mauro Vieira, Napoleão Coutinho, Professora  Luiza de Castro , São Luiz, 
São Sebastião, Severino Rodrigues, Sítio: Lagoa João Gomes. 

TERÇA-FEIRA, 3/07/2012 - CAMPINA GRANDE - 5h às 6h - Palmeira - Avenida: Presidente 
João Suassuna - 8h às 11h - Malvinas - Ruas: Corretor José Carlos Fonseca de Oliveira, das 
Jabuticabeiras, das Quixabeiras, dos Caruas, Jafe Medeiros, Maestro Nestor Gomes Santiago; 
FAGUNDES - 8h às 11h - Centro/Tambor - Ruas: Bela Vista, João XXIII, Largo do Açude Velho; 
QUEIMADAS - 14h às 17h - Sítios: Guritiba, Zumbi.

QUARTA-FEIRA, 4/07/2012 - CAMPINA GRANDE/LAGOA SECA - 8h às 11h - Rua: Paris, Sítios: 
Antas, Jenipapo, Pai Domingos; CAMPINA GRANDE - 8h às 11h - Bodoncongó/Malvinas - Ruas: 
Caico, Cirilo Rodrigues de Araujo, Inês de Lima Rodrigues, João Amaro de Lima, João Valdevino 
Alves, José Bulcao da Silva, Maria Guia Muniz Albuquerque - 14h às 16h - Catolé/Itararé - Ruas: 
Engenheiro Saturnino de Brito Filho, Manoel Alves Oliveira, Vigário Calixto; QUEIMADAS - 8h às 
10h - Sítios: Olho D’água Salgado, Pedra do Sino.

QUINTA-FEIRA, 5/07/2012 - CAMPINA GRANDE - 6h às 7h - Alto Branco - Ruas: Arnaldo de 
Albuquerque, Paulo Araujo Soares, Estelita Cruz, Ordenez Trovão de Melo,  Augusto Santiago, 
Samuel Simões - 8h às 9h - Alto Branco/Nações  - Avenida: das Nações, Ruas: Doutor Vasconcelos, 
Edvaldo Holanda Moreira Borges, Francisco Justino do Vale, Francisco Nogueira, Sergio Rodrigues 
de Oliveira - 14h às 16h - Jardim Atalaia/Vila Cabral - Ruas: Abdisio Militao Prazeres dos Santos, 
João Clementino dos Santos, José Henrique Melo, José Pessoa de Vasconcelos, Luiz Gonzaga 
da Costa, Manoel Chaves, Maria Rabelo Azevedo, São Jerônimo, São Luiz; QUEIMADAS - 8h às 
11h - Sítios: Olho D’água, Olho D’água Salgado.

SEXTA-FEIRA, 6/07/2012 - CAMPINA GRANDE - 8h às 11h - Cruzeiro - Ruas: Absalao Eme-
renciano, Doutor Antonio Figueiredo Agra, Doutor Floriano Mendes Freire - 8h às 11h - Malvinas/
Bodocongó - Ruas: Geminiano Azevedo Melo, Guarapari, José Moises de Medeiros Neto, Patos, 
Pinta Marinho Santiago, Santarém - 8h às 10h - Sítio: Estreito - 14h às 16h - Catingueira/Cida-
des - Avenida: São João Del Rei, Ruas: Congonhas, Diamantina, João Amorim Guedes, João 
Francisco dos Santos, José Antonio Eufrásio, José Goncalves Lucena, Luiz Renato Aires, Manoel 
Batista, Maria Belmira Santos, Mariana, Sabará, Ubirajara, Viçosa - 14h às 17h - Jardim Quarenta/
Centenário/Santa Rosa - Ruas: Anacleto Eloy, Antonio Nunes de Farias, Damasco, do Sol, José 
Jesuino de Brito, Santa Rita.

SÁBADO, 7/07/2012 - CAMPINA GRANDE - 6h às 10h - Catingueira/Acácio Figueiredo - Avenida: 
Presidente Juscelino Kubitschek, Ruas: Acácio Figueiredo, Maria Cândida da Silva, Severina Souza 
Sales, Três Irmãs - 7h às 11h30  - Catolé/Severino Cavalcante - Avenidas: Antonio Villarim, Senador 
Argemiro de Figueiredo, Ruas: Geraldo Porto, Gercino Farias Leite, Honório Cabral da Silva, Matias 
Vasconcelos, Professora Eutecia Vital Ribeiro, Salvino Araujo Sampaio.

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

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

DOMINGO, 1/07/2012 - AREIA - 7h às 8h - Centro/Jussara - Ruas: Aderaldo Almeida, Antonio 
Azevedo Maia, Antonio Paulino da Costa, Antonio Pereira dos Anjos, Antonio Salviano Figueiredo, 
Antonio Sebastião Pereira, Artur Lopes, Aurélio Figueiredo, Cunha Franca, da Barreira, Floriano 
Peixoto, Franklin Tupinambá, Horacio de Almeida, José Castor Gondim, José Peixoto Moreira, 
Lívio Azevedo Maia, Marechal Deodoro da Fonseca, Ministro João Lourenço, Monte Santana, 
Monte Santo, Nabuco de Assis, Padre José Coutinho, Padre Manoel Cassiano, Prefeito Pedro da 
Cunha Lima, Ranulfo da Cunha Franca, Sítios: Jussara, Rio do Canto - 8h15 às 9h15 - Centro/Frei 
Damião - Ruas: Arenopolis, João de Deus Serrao, Padre Chacon, Professor Xavier Junior - 9h30 
às 10h30 - Centro - Ruas: 3 de Maio, Doutor Cunha Lima, Presidente Getulio Vargas, Presidente 
João Pessoa; AREIAL - 11h às 12h - Centro - Ruas: Antonio Barbosa Alves, Antonio S Alves, Antonio 
Sebastião Pereira, da Barragem, Francisco Sebastião Pereira, Francisco Tito da Silva, José Candido 
Coelho, José Candido Ribeiro, Marcelo Pereira, Natanael Barbosa, São Jose, Sebastião Benjamim; 
GUARABIRA - 8h às 11h - Centro/Mutirão - Ruas: Divina dos Prazeres, Ernani Pedrosa Miranda, 
Felismina Fernandes Silva, João Soares Cunha, José Batista, Lídio Costa Carlos, Pedro Celestino 
de Souza, Pedro Clementino de Souza, Severino Felix da Silva, Virgilio dos Prazeres - 8h às 12h - 
Rosário - Avenida: Presidente João Pessoa, Ruas: Antonio Neri, Boa Vista, Desembargador Pedro 
Bandeira, Eloi Pereira, João Bandeira Pequeno, Jorge Maranhão, Manoel Ramiro, Otacílo de Lira 
Cabral, Professor Maria Ivanilda da Silva, Professora Isabel dos Anjos, Santo Antonio, Sítio: Boa 
Vista; MULUNGU - 14h30 às 16h30 - Centro - Ruas: Antonio de Aquino, Bela Vista, Cônego José 
Mesquita, Francisco de Aquino, Francisco Torres, Manoel Onofre; SOLÂNEA - 9h às 10h - Assenta-
mento: Novo Horizonte, Rua: Manoel T de Assis, Sítios: Corrimboque, Goiana, Salgado, Salgado do 
Sousa, Varjota; SOLÂNEA - 7h30 às 11h30 - Centro - Ruas: Alfredo Pessoa de Lima, João Fernandes 
de Lima, Leôncio Costa, Padre Ibiapina, Presidente Epitácio Pessoa, São Jose; ZONAS RURAIS 
DE BARAÚNAS, NOVA PALMEIRA, SOSSEGO E PICUÍ - 7h30 às 12h30.

SEGUNDA-FEIRA, 2/07/2012 - ALAGOA NOVA/SÃO SEBASTIÃO DA LAGOA DE ROÇA - 15h às 
16h - Sítios: Cascavel, Geraldo, Imbe; ARARUNA - 8h às 12h - Centro - Ruas: Coronel Pedro Targino, 
Doutor José Targino Maranhão, Hernesto Targino da Costa, Maria Liberato Avelar, Professor João 
Moreira Soares, Sítio: Lagoa da Serra; BOQUEIRÃO - 13h às 17h - Sítio: Bento, Bento de Cima; 
BARRA DE SANTANA - 14h às 16h30 - Sítio: Barriguda; CONGO - 9h às 10h - Sítio: Poço Compri-
do, Poço Comprido de Cima; GUARABIRA - 7h às 12h - Bela Vista/Centro/Primavera - Avenidas: 
Padre Geraldo Pinto, Rui Barbosa, Ruas: Francisco Pereira, Henrique Pacifico, Manoel Jerônimo de 
Melo; PILÕES - 9h às 12h - Sítios: Cachoeira, Cachoeira dos Paulino, Gameleira, Pasta, Paulino; 
POCINHOS - 8h às 12h - Ruas: Francisco Carlos dos Santos, José Inácio de Melo, José Joaquim 
do Nascimento, Vicente Evaristo dos Santos, Sítio: Compel; POCINHOS - 15h às 16h - Jardim 
Etelvina - Ruas: Agripino Paulino da Costa, Antonio Monteiro Silva, Capitão Salvino Marques de 
Oliveira, Cícero Galdino Batista, Cícero Meira Cavalcante, do Mercado, Etelvina Pereira da Costa, 
José Luiz da Costa, Juvenal Tiburcio Gonçalves, Manoel Porto da Silva, Professora Alzira Coutinho; 
SÃO SEBASTIÃO DA LAGOA DE ROÇA - 8h às 12h - Sítio: Canta Galo; SOLÂNEA - 7h30 às 11h30 
- Centro - Ruas: 13 de Maio, 7 de Setembro, Candido de Sousa, Celso Cirne, Pedro Augusto de 
Almeida; SOLÂNEA - 13h às 17h - Centro - Ruas: Dionísio Rodrigues Costa, João Fernandes de 
Lima, João Marcelino Pereira, Padre Pinto, Professora Alaíde Silva, São Jose.

TERÇA-FEIRA, 3/07/2012 - ARARUNA - 8h às 11h - Sítios: Bernardo, Estrada Grande, Mata 
Velha; BARRA DE SANTANA - 9h às 11h30 - Sítio: Mororó de Baixo - 14h às 16h30 - Sítio: Serrinha; 
CUBATI - 8h às 12h - Centro - Ruas: 6 de Julho, Benjamin Constant, do Rio, dos Bandeirantes, 
Eugenia de Vasconcelos, José Araujo Dantas, Manoel de Barros, Nova Brasília, Padre Apolônio, 
Padre Simeão Fileto Costa, São Severino, Sítio: Renascer; GUARABIRA - 8h às 11h - Sítio: Pau 
Darco; SOLÂNEA - 13h30 às 17h30 - Centro - Ruas: 7 de Setembro, Alfredo Bandeira da Costa, 
Alice Nogueira, Celso Cirne, Luis Ferreira de Castro, Luiz Pereira Costa, Professor Francisco 
Pinto, Rita Gracindo.

QUARTA-FEIRA, 4/07/2012 - BARRA DE SANTANA - 9h às 12h - Sítio: Barriguda; ESPERAN-
ÇA - 8h às 12h -Centro - Ruas: 4 de Outubro, Álvaro Pereira da Costa, Doutor Manoel Cabral, 
Joaquim Santiago, Joaquim Vital, Monteiro Lobato, Presidente Epitácio Pessoa, Presidente Getulio 
Vargas, Silvino Araujo, Silvino Olavo; GUARABIRA - 8h às 12h04 - Fazendas: Bom Pastor, Canaã, 
São José do Miranda; MONTEIRO - 7h às 11h - Centro/Matadouro - Fazendas: Rancho Feliz, 
Veneza, Granja: Beira Rio, Ruas: Cirilo Targino da Silva, do Cais, do Matadouro, Escrevente Maria 
Jansen, João Azevedo Pereira, José Augusto Gomes, José Noberto Santos, Maria Ferreira Leite, 
Vespaziano Guerra - 13h às 17h - Centro - Ruas: Abelardo Pereira dos Santos, Escrevente Maria 
Jansen, Etelvino Lins de Albuquerque, Olimpio Gomes Monteiro, Wagner Augusto Bezerra Japiassu; 
SOLÂNEA - 7h30 às 11h30 - Centro - Ruas: Dionísio Rodrigues Costa, João Fernandes de Lima, 
Padre Pinto, Presidente Getulio Vargas, São José - 13h30 às 17h30 - Ruas: Alaíde Silva, Bela Vista, 
Dionísio Rodrigues Costa, Padre Ibiapina, Professora Alaíde Silva, Sonia Eliane, Sítio: Mulungu; 
TENÓRIO - 8h às 12h - Sítios: Cachoeirinha, Maravilha, Tenório de Baixo.

QUINTA-FEIRA, 5/07/2012 - ARAÇAGI - 8h às 12h - Sítio: Mercador; MONTEIRO - 8h às 
11h - Sítios: Gameleira, Olho D’água; SOLÂNEA - 7h30 às 11h30 - Centro - Ruas: Cirilo da Costa 
Maranhão, Hermenegildo José de Farias, João Fernandes de Lima, Jorge Pereira, Leôncio Costa, 
Manoel Rodrigues Chaves, Mestre Jorge Pereira, Panorâmica, Presidente Epitácio Pessoa, Rio 
de Janeiro - 13h30 às 17h30 - Ruas: 13 de Maio, 5 de Agosto, Alfredo Bandeira da Costa, José 
Pessoa da Costa, Santos Dumont; SOLEDADE - 8h às 12h - Santa Tereza - Granja: Pires, Mercado 
Publico, Ruas: Andre Celestino Gouveia, Antonio Joaquim Couto, Avelino A Falcão, Carlos Andre 
de Franca, Claudino Nóbrega, Clodomiro Souto Nóbrega, Clóvis Alves Medeiros Junior, Emiliano 
Ouriques, Francisco Costa, Francisco Imperiano da Costa, Francisco Sales Soares, Jaime Alves 
Bezerra, João Marinho Araujo, João Souto Nóbrega, Joaquim Belarmino Lima, José Araujo, José 
Belarmino Lima, José Chagas de Brito, José Isbelo Filho, José Joaquim de Araujo, José Marinho 
Araujo, Manoel Avelino de Sousa, Nova Soledade, Prefeito Inácio Claudino, Presidente Epitácio 
Pessoa, Renato Fialho Nóbrega, Trajano Pires da Nóbrega.

SEXTA-FEIRA, 6/07/2012 - JUAZEIRINHO - 9h às 12h - Sítio: Catolé; MONTEIRO - 9h às 12h 
- Sítios: Baixa do Canudo, Lagoa Grande - 15h às 16h - Sítios: Moço de Baixo, Riacho do Meio; 
MULUNGU - 8h às 13h - Sítios: Araçá, Campo Grande I, Carnaúbas, Catolé, Jenipapo, Genuario, 
Jardim, Jardim de Cima, Manbuca de Baixo, Mumbuca, Mumbuca de Baixo.

SÁBADO, 7/07/2012 - ALAGOA GRANDE - 8h30 às 12h30 - Conjunto Agnaldo Veloso Borges 
- Ruas: Agnaldo Veloso Borges, Alfredo Martins de Albuquerque, Antonio N da Costa, Bento Fran-
cisco de Medeiros, Enedino Alves de Macedo, Jorge Marques Bezerra, José Barbosa de Lima, Luiz 
Alves Cavalcante, Moises Bronzeado dos Santos, Severino Sobral, Terezinha Bernardino da Silva; 
JUNCO DO SERIDÓ - 9h às 13h - Sítios: Barra do Riacho, Carneira, Pé de Serra, Ponta da Serra; 
SERTÃOZINHO - 7h às 12h - Centro - Ruas: da Alegria, da Linha, da Saudade, do Sol, Inácio Freitas 
Mouzinho, Nossa Senhora de Fátima, Presidente João Pessoa, São Joao.

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

 Republicação por incorreção
 EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2012
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços DE RECONSTRUÇÃO 

E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS NO 
MUNICIPIO DE PATOS/PB.

VENCEDOR: GONDIM & RÊGO LTDA
VALOR GLOBAL: R$ 16.828.337,03 (dezesseis milhões, oitocentos e vinte e oito mil, trezentos e 

trinta e sete reais e três centavos).
PRAZO: 720 (setecentos e vinte) dias.
FONTE DE RECURSOS: Prefeitura Municipal de Patos/Recursos próprios: FPM/ICMS/ISS/IPTU/

OUTROS e Convênio n° CV-0570/08 (FUNASA).
PATOS - PB, 20 de junho de 2012.

Nabor Wanderley da Nóbrega Filho
Prefeito Constitucional de Patos – PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Fran-

cisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 10:00 horas do dia 11 de Julho 
de 2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE PREÇO para 
contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva , assim como a reposição de 
peças genuínas dos veículos FIAT, assim como a reposição. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 132/2008. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José da Lagoa Tapada - PB, 27 de Junho de 2012
JULIERME LINO DE SOUSA 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Fran-

cisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 11:00 horas do dia 11 de Julho 
de 2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE PREÇO 
para serviços de locação de veículos, destinados a manutenção das atividades de diversas secretarias. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 132/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José da Lagoa Tapada - PB, 27 de Junho de 2012
JULIERME LINO DE SOUSA 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 09:00 horas do dia 11 
de Julho de 2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO 
DE PREÇO para realização de exames radiológicos, para atender as necessidades da secretaria 
de saúde do município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 132/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José da Lagoa Tapada - PB, 27 de Junho de 2012
JULIERME LINO DE SOUSA 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS RECURSOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL PARA OS CARGOS 
DE AGENTE DE TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL

A Comissão Especial para a realização da segunda fase do concurso de Agente de Transito e Guarda 
Municipal, após análise dos recursos interpostos, resolve:

Anular a “QUESTÃO 07” da prova de conhecimentos específicos para o cargo de Agente de Trânsito, 
tendo em vista a apresentação de recursos que alegavam matéria estranha ao conteúdo programático 
previsto para esta fase. Dessa feita, foi atribuída nota máxima a referida questão para todos os candidatos, 
resultando uma nova pontuação e classificação definitivas.

Cumpre ressaltar que a discrepância desta última classificação, em relação à anteriormente divulgada, 
deve-se ao fato de que apenas os candidatos que não acertaram a referida questão se beneficiaram com 
a anulação, vez que a pontuação dos demais permaneceu inalterada pelo fato de já haver sido computada 
a pontuação máxima anteriormente.

Outrossim, tendo em vista o indeferimento dos recursos interpostos em relação a prova de conhecimentos 
específicos para o cargo de Guarda Municipal, cumpre ressaltar, ainda, que a classificação anteriormente 
divulgada permanece inalterada.

Para efeito de convocação dos candidatos para entrega da documentação será respeitada a presente 
relação de classificados e o número de vagas oferecidas no edital de abertura do presente certame.

Finalmente, informamos aos candidatos que interpuseram recurso administrativo que o parecer conclu-
sivo será encaminhado via correspondência digital (email) e encontra-se disponível no escritório da Guarda 
Municipal, das 09h00minh às 14h00min, no Centro Administrativo Aderbal Martins, no Bairro Belo Horizonte, 
nesta cidade de Patos.  

CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS 
(APÓS ANÁLISE DOS RECURSOS)

AGENTE DE TRÂNSITO

INSC NOME DO CANDIDATO  NOTA CONDIÇÃO
0049  Artulho De Araujo Dantas  8,8 APROVADO
0342  Rivania Coelle Viana Dos Santos 8,3 APROVADO
0200  Jean de Almeida Santos  8,2 APROVADO
0095  Edilma Mamede Da Silva  8,2 APROVADA
0068  Cicero Almeida Da Silva  7,8 APROVADA
0020  Aline Lucena De Sousa  7,5 APROVADA
0214  Joao Paulo F. Pereira De Oliveira 7,3 APROVADO
0263  Luiz Jose De Vasconcelos  6,8 REPROVADO
0146  Francisco Gelson Sousa Da Silva 5,9 REPROVADO
0226  Jose Betanio Cordeiro Junior  5,4 REPROVADO
0117  Erenilson Beserra Da Silva  4,7 REPROVADO

AGENTE DE TRÂNSITO
CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA 
0171  Henio Ramalho Batista  8,2 APROVADO
  
GUARDA MUNICIPAL
INSC NOME DO CANDIDATO  NOTA CONDIÇÃO
0160  Otavio Ferreira Da Silva Neto  9,0 APROVADO
0132  Laise Lucena Simões 9,0  APROVADA
0033  Edivan Candido De Carvalho  8,9 APROVADO
0152  Neudemberg De Assis Costa  8,2 APROVADO
0109  Jonatas Medeiros Abrantes  8,0 APROVADO
0020  Arnobio Batista Torres Junior  7,9 APROVADO
0183  Rodrigo Caciano De Lucena  7,8 APROVADO
0075  Gilclecio Emesom A. de M. Dias 7,6 APROVADO
0016  Andre Fernandes Da R. Silva  7,5 APROVADO
0018  Aridelson Campos De Lima  7,4 APROVADO
0081  Helio Pereira Alves  7,4 APROVADO
0014  Aluizio Hilario De Souza Junior 7,2 APROVADO
0181  Robson Felipe N. Medeiros  6,7 REPROVADO
0080  Helder Max Torres Souza  6,7 REPROVADO
0172  Ramon Leonardo Costa  6,6 REPROVADO
0187  Rosemary Gomes Lopes  6,0 REPROVADA
0023  Carlos Jadson B. Cordeiro   5,8 REPROVADO
0180  Luiz Mário Alves de Souza    5,0 REPROVADO
0120  Jose Milton Davi Da Silva   4,5 REPROVADO

Jackson Lucena Santos
Comissão Especial

 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
 DE SERVIÇOS  DE SAúDE DO ESTADO DA PARAÍBA

C.NPJ 10.733.384/0001-05
RUA CLARICE JUSTA, 165 - TORRE - JOÃO PESSOA-PB CEP 58.040-070  

TEL (83) 3262 - 0222  TEL/FAX: 3221-5350
www.hotmail.com
www.gmail.com

EDITAL
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Paraíba, 

por seu presidente adiante assinado, no uso das atribuições legais e estatutárias, convoca, todos os 
empregados e ex-empregados do HOSPITAL SANTA LÚCIA LTDA, a participarem da ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, para discutirem um eventual ACORDO JUDICIAL visando uma solução 
amigável ao processo judicial de nº 01018/1990, que tramita na 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa-
-PB, que se realizará na Sede do Sindicato, no dia 02 de julho de dois mil e doze, às 16:30  horas 
(às dezesseis e trinta horas) em primeira convocação e às 17:00 (dezessete horas) em segunda 
convocação. O objetivo desta ASSEMBLÉIA é apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1 - Proposta de Acordo Judicial no Processo nº 1018/1990 da 3ª VT 
     de João Pessoa-PB; 
2 - Autorização para Celebração do Acordo Judicial.
3 - Autorização para Contribuição para Sindicato

João Pessoa-PB, 28 de Junho de 2012.  
ROBERTO DE ANDRADE LEÔNCIO

PRESIDENTE DO SINDESEP-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - ESTADO DA PARAÍBA, 
usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo Lici-
tatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 004.2012, fundamentada 
no Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica do Município, ambos datados 
de 27/06/2012, no valor total de R$ 499.729,15, (Quatrocentos e Noventa e Nove Mil Setecentos e 
Vinte e Nove Reais e Quinze Centavos), em favor da empresa COFEM CONSTRUÇÕES, SERVI-
ÇOS E TECNOLOGIA LTDA - (ME), inscrita no CNPJ sob o nº 11.602.733/0001-12, que tem como 
objetivo, a execução da Ação de SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA de conformidade ao 
TERMO DE COMPROMISSO Nº TC/PAC 56/09 - ações inseridas no Programa de Aceleração do 
Crescimento - PAC, consoante o Processo nº 25100.043.536/2009-69 - MINISTÉRIO DA SAÚDE/
FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB. Fica a empresa vencedora do certame 
convocada para a assinatura do instrumento de contrato nos termos do instrumento convocatório 
da referida Licitação.

Alagoinha/PB, 27 de Junho de 2012.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita
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TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

Responsavel.: ANDERSON BORGES SATLHER LEMOS
CPF/CNPJ: 525296306-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.571,42
Cedente: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032487
Responsavel.: CASABLANCA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 007715999/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$679,48
Cedente: IMAB INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031947
Responsavel.: FERNANDES & BRITO LTDA
CPF/CNPJ: 009072579/0001-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.536,00
Cedente: ELIZABETH PORCELANATO LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032019
Responsavel.: COMERCIAL DE ALIMENTOS BON-
FIM LTDA
CPF/CNPJ: 012680083/0002-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$288,00
Cedente: GRAN SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS S
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030814
Responsavel.: CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 009076228/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.950,00
Cedente: DISMACON - DIST DE MATERIAL DE
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032848
Responsavel.: DROGARIA NORDESTE LTDA
CPF/CNPJ: 011496533/0001-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$129,01
Cedente: DISTRIBUIDORA BEZERRA LTDA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032684
Responsavel.: FABIANA DA SILVA LIMA 08436033485
CPF/CNPJ: 097524288/0001-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$207,34
Cedente: CIPAN - COMERC E INDUST DE PRODUTOS
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032131
Responsavel.: FRANCISCO LINHARES
CPF/CNPJ: 396364884-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$199,80
Cedente: MARIA LUCIA DE SOUZA SANTOS ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032694
Responsavel.: GALVANI FRANCISCO DA SILVA  ME
CPF/CNPJ: 014341935/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$205,00
Cedente: SC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031828
Responsavel.: JADRIEL DA SILVA
CPF/CNPJ: 062802894-60
Titulo: C FINANCIAMENTO  R$13.663,18

Cedente: AYMORE CREDITO FIN E INVESTIMENTO S
Apresentante: AYMORE CREDITO FIN E INVESTI-
MENTO S
Protocolo: 2012 - 031620
Responsavel.: LUCAS ROLIM SOBRAL
CPF/CNPJ: 097240844-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.944,75
Cedente: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032775
Responsavel.: LUCAS ROLIM SOBRAL
CPF/CNPJ: 097240844-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.944,75
Cedente: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032776
Responsavel.: PSWI TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 012645855/0001-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$526,25
Cedente: ELIANA CRISTINA DA SILVA ARAUJO APO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032583
Responsavel.: PSWI TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 012645855/0001-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$138,50
Cedente: ELIANA CRISTINA DA SILVA ARAUJO APO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032582
Responsavel.: RGA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 008618955/0001-19
Titulo: DUP VEN MER IND  R$921,49
Cedente: MARCOSA S/A MAQUINAS E EQUIPA-
MENTOS
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031818
Responsavel.: ROSELAINE DA SILVA BARBOSA
CPF/CNPJ: 037615244-39
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$ 12,00
Cedente: FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032628
Responsavel.: XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLAS-
TIFICAHUE
CPF/CNPJ: 000681633/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$378,48
Cedente: BANCO RURAL SA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032216
Responsavel.: YNGRID POLYANE COSTA
CPF/CNPJ: 014207467/0001-11
Titulo: DUP VEN MER IND  R$224,02
Cedente: PLASTMAN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032700

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

Joao Pessoa,  28/06/2012
Bel. GERMANO CARVALHO 

TOSCANO DE BRITO
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE
Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 

3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ALINE GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 016360324-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$230,00
Cedente: TUBRAS INDUSTRIA DE TUBOS DO 
BRASIL
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031877
Responsavel.: ANDRE GUSTAVO SOARES DO 
EGYPTO
CPF/CNPJ: 021870964-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 80,00
Cedente: RENTAL PROJECTA SERVICOS E 
LOCACAO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032114
Responsavel.: ARQUITETAR  CONS E SERV LTDA
CPF/CNPJ: 010529805/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$9.558,25
Cedente: M C MADEIRAS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032319
Responsavel.: ANDREA FABIANA ARAUJO DA SILVA
CPF/CNPJ: 765861704-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$661,55
Cedente: SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMER-
CIO D
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031464
Responsavel.: ARIOSVALDO C. RODRIGUES
CPF/CNPJ: 038190944-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$734,96
Cedente: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE 
REFRIGE
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031156
Responsavel.: DIST. DE COSM. MAIA LTDA.
CPF/CNPJ: 004388422/0001-37
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.430,00
Cedente: CEDRUS COBR FOM MERCANTIL LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032073
Responsavel.: ELEOMAR ROMAO DA SILVA
CPF/CNPJ: 009579609/0001-31
Titulo: DUP VEN MER IND  R$274,48
Cedente: DIST ATACADISTA LATARIAS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031514
Responsavel.: FRATO CONST  E INCORP  LTDA ME
CPF/CNPJ: 014113019/0001-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$236,00
Cedente: RENTAL PROJECTA SERVICOS E 
LOCACAO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032137
Responsavel.: FRATO CONST  E INCORP  LTDA ME
CPF/CNPJ: 014113019/0001-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 30,00
Cedente: RENTAL PROJECTA SERVICOS E 
LOCACAO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032104
Responsavel.: FRANCISCO LUIZ DUARTE FILHO
CPF/CNPJ: 013792664/0001-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$128,90
Cedente: RS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031628
Responsavel.: FRANCISCO BARBOSA ROCHA 
JUNIOR
CPF/CNPJ: 006265304/0001-67
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.700,00
Cedente: MAX CLEAN-2006 PRODUTOS DE 
LIMPEZA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031492
Responsavel.: GEFFERSON MICHEL COSTA G 
DE MELO
CPF/CNPJ: 059813584-75
Titulo: DUP PRES SER IN  R$130,00
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL CANOAS II
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15. 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031228
Responsavel.: JOILMA MARTINS PESSOA
CPF/CNPJ: 069900314-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$119,37
Cedente: KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031403
Responsavel.: JOILMA MARTINS PESSOA
CPF/CNPJ: 069900314-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$197,90
Cedente: KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031414
Responsavel.: JOSUE GALDINO DE ABREU FILHO
CPF/CNPJ: 014868444/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$324,30
Cedente: N.N. PESSOA COMERCIO LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031645
Responsavel.: KALYNE JESSICA ARAUJO DE 
VERAS
CPF/CNPJ: 084396754-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$115,60
Cedente: PROJECTA MATERIAL DE CONSTRU-
CAO LTD
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031871
Responsavel.: KALYNE JESSICA ARAUJO DE 
VERAS
CPF/CNPJ: 084396754-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$506,60
Cedente: PROJECTA MATERIAL DE CONSTRU-
CAO LTD
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031897
Responsavel.: LILIAN PONCE DE O LORDAO
CPF/CNPJ: 031701084-09
Titulo: DUP PRES SER IN  R$130,00
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL CANOAS II
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15. 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031226
Responsavel.: LR COM E REP DE PRODUTOS LTDA
CPF/CNPJ: 004883703/0001-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$907,50
Cedente: BEATEK IND COM EL ELETRONICOS
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031521
Responsavel.: MANUELLY TOSCANO AVELINO 
DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 011444154/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 79,38

Cedente: PAULO ROBERTO DEL BONI CARDO-
SO - EP
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032284
Responsavel.: MANUELLY TOSCANO AVELINO 
DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 011444154/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$154,06
Cedente: PAULO ROBERTO DEL BONI CARDO-
SO - EP
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032283
Responsavel.: MACIEL LOCACOES CONSTRU-
COES E INCOR
CPF/CNPJ: 013519825/0001-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$180,00
Cedente: RENTAL PROJECTA SERVICOS E 
LOCACAO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032127
Responsavel.: MACIEL LOCACOES CONSTRU-
COES E INCOR
CPF/CNPJ: 013519825/0001-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 30,00
Cedente: B.M.A. LOCACOES LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032107
Responsavel.: MARIA REJANE DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 014369710/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$245,00
Cedente: TUBRAS INDUSTRIA DE TUBOS DO 
BRASIL
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031879
Responsavel.: MARIA ZENAIDE DIAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 013011725/0001-27
Titulo: DUP VEN MER IND  R$366,37
Cedente: AG COMERCIO DE PRODUTOS EM 
GERAL LT
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031566
Responsavel.: MARIA HELENA GALDINO DE ABREU
CPF/CNPJ: 451240784-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$344,01
Cedente: DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E 
MIUDEZ
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031835
Responsavel.: MICHELINE DE ARAUJO F. DA 
NOBREGA
CPF/CNPJ: 884686824-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$140,00
Cedente: ODESIO DE SOUZA MEDEIROS
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032264
Responsavel.: PARAIBA COM DE BRINQUEDOS 
LTDA
CPF/CNPJ: 010622323/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$700,00
Cedente: BR FRANCHISING SA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  S A N TA N D E R  S . A -
90400888/000142 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031042
Responsavel.: PETRONIO LOPES DO CARMO ME
CPF/CNPJ: 001566098/0001-01
Titulo: DUP VEN MER IND  R$310,52
Cedente: EUROBRAS CONSTRUCOES METALI-
CAS MODU
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031436
Responsavel.: RICHARD RUBENS LOCH
CPF/CNPJ: 007552253/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$436,29
Cedente: RAUMAK MAQUINAS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031132
Responsavel.: RICHARD RUBENS LOCH
CPF/CNPJ: 007552253/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.003,06
Cedente: RAUMAK MAQUINAS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031167
Responsavel.: SL DISTRIB ATAC DE BEBIDAS 
E ALIM.
CPF/CNPJ: 008584137/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.874,68
Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032222
Responsavel.: SIMEY DA CRUZ NASCIMENTO 
BRITO
CPF/CNPJ: 667395004-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$169,50
Cedente: OSCARINO BARBOSA AZEVEDO FILHO
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032295
Responsavel.: S & S REPRESENTACOES CO-
MERCIAIS LTD
CPF/CNPJ: 011172744/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 64,97
Cedente: PARAI COMPUTACAO GRAFICA IN-
DUSTRIA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030271
Responsavel.: TAFAREL NASCIMENTO DAS 
CHAGAS
CPF/CNPJ: 087280254-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$135,00
Cedente: TJ COMERCIO DE PECAS PARA AU-
TOS LTD
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031405
Responsavel.: TERRAPLENA EMP. E CONST. LTDA
CPF/CNPJ: 008932226/0001-32
Titulo: DUP VEN MER IND  R$968,00
Cedente: MAD COMERCIO & SERVICOS DE 
PECAS PA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031476
Responsavel.: WAGNER MARQUES SOUTO
CPF/CNPJ: 025092224-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$630,00
Cedente: MECANICA E COMERCIO DE AUTO-
PECAS PA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030297
Responsavel.: VILMA NUNES DUARTE ALVES
CPF/CNPJ: 014828238/0001-14
Titulo: DUP VEN MER IND  R$215,95
Cedente: STANCANELLI TRANSPORTES E LO-
GISTICA
A p r e s e n t a n t e :   B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031319

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,  28/06/2012
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 169/2012
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:

Registro de preços para aquisição de material de consumo (papel grau cirurgico), destinado a 
Secretaria de Estado da Saúde - SES/HEMOCENTRO, 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 - 12-00837-4
João pessoa, 27 de junho de 2012.

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2012
REGISTRO NA CGE Nº 12.00840-6/2012
A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP, através da Comissão Perma-

nente de Licitação - CPL, realizará às 15h00min do dia 18 de julho de 2012, a Tomada de Preços 
nº 003/2012, do tipo menor preço, em regime de empreitada por preço unitário, tendo como objeto 
a contratação de Empresa para construção de 25 (vinte e cinco) unidades habitacionais em Várzea 
Nova, no município de Santa Rita, Estado da Paraíba, pelo Programa Pró-Moradia. Os interessados 
poderão adquirir o EDITAL, mediante o ressarcimento das despesas de reprodução no valor de R$ 
50,00 (cinqüenta reais) e obter informações perante a Comissão Permanente de Licitação, situada 
à Av. Hilton Souto Maior, nº 3059, Mangabeira I, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, de 
segunda a sexta das 08h00min às 12h00min, e das 14h00min às 18h00min, ou pelo telefone (83) 
3213-9195, no mesmo horário. João Pessoa, 27 de junho de 2012.

ESMERALDO ALVES LACERDA
Presidente da CPL

RATIFICAÇÃO DO ANEXO X
TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS 

QUE ENTRE SI CELEBRAM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO (PB) E O BANCO DO BRASIL S.A; 
QUE SE REGERÁ DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

Pelo presente instrumento, em que são partes, de um lado, BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, 
com sede na Capital Federal, situado no Setor Bancário Sul, Quadra I, Bloco “C”, Edifício Sede III, 24º andar, inscrito 
no CNPJ sob o nº 00.000.000/0001-91, doravante denominado BANCO, neste ato representado pelo Sr. José Djalma 
Pereira de Sousa, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 581.487, expedida pela SSP/PB e CPF 
205.944.884-00, e de outro lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO com sede no Município de Monteiro  
situada a Rua João Minervino de Almeida, 239 - Centro  inscrito no CNPJ: 11.214.763/0001-51 doravante denominada 
CONTRATANTE neste ato representada pela Exma. Sra. Prefeita, Ednace Alves Silvestre Henrique, brasileira, casa-
da, portador da Carteira de Identidade nº 874, expedida pela SSP/PB e  CPF n.º 804.828.564-91 e pela Secretária 
de Finanças, Sra. Rosilda Ferreira de Freitas Henrique, brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº 191.031.744-68 e 
portadora de RG sob nº 523.539 SSP/PB, têm entre si justo e acertado a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que se regerá  
pelas mesmas cláusulas e condições acordadas com o MUNICIPIO DE MONTEIRO (PB) no Contrato de Prestação de 
Serviços n.º 20/2012 firmado com o BANCO em 18/06/2012, conforme extrato publicado no Diário Oficial do (Município 
ou Estado), em data de ___/___/___.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ADESÃO AOS SERVIÇOS - A CONTRATANTE adere formalmente, neste ato, a todos os 
serviços relacionados no inciso I e no inciso II, ambos da  Cláusula Primeira, do Contrato n.º 20/2012;

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA - A vigência desse Termo de Adesão está atrelada à vigência do instrumento 
de contratação referido neste Termo, bem como de seus eventuais termos aditivos.

Fica eleito o Foro da Comarca de Monteiro (PB) para dirimir eventuais dúvidas deste Termo de Adesão que não 
puderem ser resolvidas por entendimento diretos entre as partes.

E por estarem assim justos e de pleno acordo com todas as condições estipuladas neste instrumento, os signatá-
rios assinam o presente Termo em duas vias, para os efeitos legais a que o mesmo se propõe, na presença de duas 
testemunhas abaixo indicadas.

Monteiro (PB), 18 de junho de 2012.
Pelo Contratante:
Ednacé Alves Silvestre Henrique
Prefeita Constitucional
Rosilda Ferreira de Freitas Henrique
Secretária de Finanças
Pelo Banco:
José Djalma Pereira de Sousa
Gerente Geral - Agência de Monteiro (PB) - 0229
Testemunhas:
Nome:                                                                Nome:
CPF:                                                                   CPF:

RATIFICAÇÃO DO ANEXO X
TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ECUCAÇÃO DE MONTEIRO (PB) E O BANCO DO BRASIL 
S.A; QUE SE REGERÁ DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

Pelo presente instrumento, em que são partes, de um lado, BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, 
com sede na Capital Federal, situado no Setor Bancário Sul, Quadra I, Bloco “C”, Edificio Sede III, 24º andar, inscrito 
no CNPJ sob o nº 00.000.000/0001-91, doravante denominado BANCO, neste ato representado pelo Sr. José Djalma 
Pereira de Sousa, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 581.487, expedida pela SSP/PB e CPF 
205.944.884-00, e de outro lado o FUNDO MUNICIPAL DE ECUCAÇÃO DE MONTEIRO com sede no Município de 
Monteiro situada a Avenida Coronel Sizenando Rafael, 348 - Centro inscrito no CNPJ: 11.442.838/0001-51 doravante 
denominada CONTRATANTE neste ato representada pela Exma. Sra. Prefeita, Ednace Alves Silvestre Henrique, 
brasileira, casada, portador da Carteira de Identidade nº 874, expedida pela SSP/PB e  CPF n.º 804.828.564-91 e 
pela Secretária de Finanças, Sra. Rosilda Ferreira de Freitas Henrique, brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº 
191.031.744-68 e portadora de RG sob nº 523.539 SSP/PB, têm entre si justo e acertado a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
que se regerá  pelas mesmas cláusulas e condições acordadas com o MUNICIPIO DE MONTEIRO (PB) no Contrato 
de Prestação de Serviços n.º 20/2012 firmado com o BANCO em 18/06/2012, conforme extrato publicado no Diário 
Oficial do (Município ou Estado), em data de ___/___/___.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ADESÃO AOS SERVIÇOS - A CONTRATANTE adere formalmente, neste ato, a todos os 
serviços relacionados no inciso I e no inciso II, ambos da  Cláusula Primeira, do Contrato n.º 20/2012;

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA - A vigência desse Termo de Adesão está atrelada à vigência do instrumento 
de contratação referido neste Termo, bem como de seus eventuais termos aditivos.

Fica eleito o Foro da Comarca de Monteiro (PB) para dirimir eventuais dúvidas deste Termo de Adesão que não 
puderem ser resolvidas por entendimento diretos entre as partes.

E por estarem assim justos e de pleno acordo com todas as condições estipuladas neste instrumento, os signatá-
rios assinam o presente Termo em duas vias, para os efeitos legais a que o mesmo se propõe, na presença de duas 
testemunhas abaixo indicadas.

Monteiro (PB), 18 de junho de 2012.
Pelo Contratante:
Ednacé Alves Silvestre Henrique
Prefeita Constitucional
Rosilda Ferreira de Freitas Henrique
Secretária de Finanças
Pelo Banco:
José Djalma Pereira de Sousa
Gerente Geral - Agência de Monteiro (PB) - 0229
Testemunhas:
Nome:                                                                Nome:
CPF:                                                                   CPF:

ADJUDICAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/12
Registro CGE Nº. 12-00663-4
Objeto: Aquisição de medidores de vazão tipo diafragma modelo G6 e G10, e tipo rotativo G10, 

G16 e G25, em conformidade com o Anexo 2 - Termo de Referência.
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS, através do Pregoeiro constituído pela Decisão 

DE PRE 050/11, procedeu à adjudicação dos Lotes 01, 02, 03, 04 e 05 do referido certame à 
empresa ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA LTDA, com o Valor Total de R$ 367.332,00 
(trezentos e sessenta e sete mil trezentos e trinta e dois reais). João Pessoa, 22 de junho de 2012.

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS
Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/12
Registro CGE Nº. 12-00663-4
Objeto: Aquisição de medidores de vazão tipo diafragma modelo G6 e G10, e tipo rotativo G10, 

G16 e G25, em conformidade com o Anexo 2 - Termo de Referência.
Nos termos da ata apresentada pela Pregoeira, HOMOLOGO os dos Lotes 01, 02, 03, 04 e 

05 do referido certame à empresa ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA LTDA, com o 
Valor Total de R$ 367.332,00 (trezentos e sessenta e sete mil trezentos e trinta e dois reais). João 
Pessoa, 25 de junho de 2012.

DAVID DOS SANTOS MOUTA
Diretor Presidente - em exercício

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

Gabinete do Prefeito
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

SEGUNDA FASE CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2011 PARA OS CARGOS DE AGENTE DE TRÂNSITO 
E GUARDA MUNICIPAL

Termo de Homologação da Segunda Fase do Concurso Público para preenchimento de vagas para os 
cargos de Agente de Trânsito e Guarda Municipal do quadro de servidores permanentes da Prefeitura Municipal 
de Patos (PB).

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PATOS, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 
legais conferidas na Lei Orgânica do Município de Patos (PB), e:

CONSIDERANDO o disposto na Cláusula IX, subitem 2.1.3. do Edital do Concurso Público n.º 001/2011.
CONSIDERANDO todo o teor do Processo Administrativo n.º 7.298/2011, referente ao Concurso Público 

n.º 001/2011. 
CONSIDERANDO o Resultado Final da Segunda Fase do Concurso Público n.º 001/2011 para os cargos 

de Agente de Trânsito e Guarda Municipal.
CONSIDERANDO o Relatório Final das atividades, datado de 26 de junho de 2012, desenvolvidas pela 

Comissão de Acompanhamento da 2ª Etapa do Concurso para os Cargos de Agente de Trânsito e Guarda 
Municipal e Comissão de Elaboração do Exame de Conhecimentos Específicos da 2ª Etapa do Concurso para 
os Cargos de Agente de Trânsito e Guarda Municipal, instituídas, respectivamente, por meio das portarias n.º 
485/2012 e 486/2012, sugerindo pela homologação do certame.

R E S O L V E :
HOMOLOGAR a 2ª Fase do Concurso Público n.º 001/2011 para os Cargos de Agente de Trânsito e Guarda 

Municipal executado Prefeitura Municipal de Patos por meio da Comissões de Acompanhamento da 2ª Etapa do 
Concurso para os Cargos de Agente de Trânsito e Guarda Municipal e da Comissão de Elaboração do Exame de 
Conhecimentos Específicos da 2ª Etapa do Concurso para os Cargos de Agente de Trânsito e Guarda Municipal 
instituídas, respectivamente, por meio das portarias n.º 485/2012 e 486/2012.

Publique-se para que produza seus efeitos legais e jurídicos.
GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PATOS (PB)

Patos (PB), em 27 de junho de 2012.
NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO

Prefeito Constitucional

TOMADA DE PREÇO N.º 005/2012
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Mari/PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas e em cumprimento às de-
terminações constantes do art. 38, VII, c/c o art. 43, VI da Lei Nacional das Licitações e Contratos nº. 8.666/93, 
alterada, c/c os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação na Tomada de Preço n.º 005/2012, de 
conformidade com o resultado do certame, HOMOLOGA o presente Torneio Licitatório, em favor da empresa 
SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com o valor global de R$ 268.969,89 (duzentos e sessenta e 
oito mil novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos), a quem adjudica o objeto da presente 
licitação por apresentar valor compatível com os praticados no mercado e com o orçamento básico da Secretaria 
de Infraestrutura.

Mari, 27 de junho de 2012.
Antônio Gomes da Silva

TOMADA DE PREÇO N.º 006/2012
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Mari/PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas e em cumprimento às de-
terminações constantes do art. 38, VII, c/c o art. 43, VI da Lei Nacional das Licitações e Contratos nº. 8.666/93, 
alterada, c/c os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação na Tomada de Preço n.º 006/2012, de 
conformidade com o resultado do certame, HOMOLOGA o presente Torneio Licitatório, em favor da empresa 
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA, com o valor global de R$ 609.480,40 (seiscentos e nove mil qua-
trocentos e oitenta reais e quarenta centavos), a quem adjudica o objeto da presente licitação por apresentar 
valor compatível com os praticados no mercado e com o orçamento básico da Secretaria de Infraestrutura.

Mari, 27 de junho de 2012.
Antônio Gomes da Silva

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2012
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil para execução dos serviços de 

pavimentação nas seguintes localizadas: Rua Severino Alves Pascoal - Conjunto Eduardo Ferreira, Areia Frontal 
da Quadra - Vila Regina, Rua Beira Rio (Principal) - Conjunto Beira Rio, Ruas Projetada 1, Projetada 2, Projetada 
3 e Projetada 4- Conjunto Beira Rio, deste município

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C LTDA - VALOR: R$ 240.782,46
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 

8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pm.riotinto@famup.com.br.

Rio Tinto - PB, 21 de Junho de 2012
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2012
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Coronel 

Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09h00min horas do dia 17 de Julho de 2012, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para: Contratação em regime de empreitada por 
preço global de Pessoa Jurídica do ramo da construção civil, para realização dos serviços de construção de 01 
(uma) Unidades de Educação Infantil: CRECHE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, neste Município de Cajazeiras/
PB, nos termos do TC/PAC202871/2012.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3531-4383.
Email: cplcajazeiras@hotmail.com

Cajazeiras - PB, 25 de Junho de 2012
KÉCIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA - Presidenta da Comissão

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS

 AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PúBLICA Nº 001/2012
Torna público que fará realizar através da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de 

Agricultura, na sede da Prefeitura, Rua Gov. Antonio Mariz, 89 - Centro - Matinhas - PB, às 14:00 horas do dia 06 
de julho de 2012, Chamada Publica para: Aquisição de gêneros alimentícios diversos, diretamente da Agricultura 
Familiar e/ou do Empreendedor Familiar Rural ou de suas organizações, destinados ao atendimento do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, de acordo com as disposições contidas na Lei Federal nº 11.947/2009 
e Resolução CD/FNDE nº 38/2009. Recursos: PNAE. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93, Art. 24. Infor-
mações: no horário das 12:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3637-1003.

Matinhas - PB, 25 de junho de 2012
IVONE LUZIA qUEIROGA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Major Augusto 

Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 08:00 horas do dia 10 de Julho de 2012, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS: 
A SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL BENJAMIM GOMES MARANHÃO, PSF’S.. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no 
horário das 07:00 as 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771338.
Email: fffanfa@gmail.com

Dona Inês - PB, 27 de Junho de 2012
FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RATIFICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO
Contrato de Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças.
Processo Administrativo n.º 026/2012
Objetivo: Adesão formalmente, neste ato, a todos os serviços relacionados no inciso I e no Inciso II, ambos 

da clausula primeira, do contrato 020/2012 pelo período de 60 (Sessenta) Meses.
Contratante: Fundo Municipal de Educação de Monteiro.
Contratado: Banco do Brasil S/A.
Base Legal: Inciso VIII do Art. 24 da Lei Federal n.º 8666/93.

Monteiro - PB, 18 de Junho de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

RATIFICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO
Contrato de Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças.
Processo Administrativo n.º 026/2012
Objetivo: Adesão formalmente, neste ato, a todos os serviços relacionados no inciso I e no Inciso II, ambos 

da clausula primeira, do contrato 020/2012 pelo período de 60 (Sessenta) Meses.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Monteiro.
Contratado: Banco do Brasil S/A.
Base Legal: Inciso VIII do Art. 24 da Lei Federal n.º 8666/93.

Monteiro - PB, 18 de Junho de 2012

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2012
A Prefeitura Municipal de Cuité, torna público, o resultado da Tomada de Preços nº 002/2012, tendo como 

objeto CONSTRUÇÃO DE 94 PRIVADAS HIGIÊNICAS COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DOMICÍLIOS 
DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, onde foi declarada vencedora a COFEN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS 
E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11.602.733/0001-12, somando um valor total de R$ 499.338,47. Informações na 
CPL, sede da prefeitura de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, 83-3372-2246.

Cuité/PB, 27 de junho de 2012.
Bruce da Silva Santos

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato Prestação de Serviços, de acordo com o processo Inexigibilidade nº 014/2012. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: JOSE DUARTE RIBEIRO - DUARTE PRODUÇÕES 
OBJETO: Contratação dos grupos musicais: Banda Feras e Banda Forro do Pakerador, para animar a festa 

de São Pedro do Distrito de Cachoeirinha do Município de Ibiara no dia 28 de junho do corrente ano.
VALOR GLOBAL R$:  22.000,00  (vinte e dos mil reais)
PRAZO:  31.12.2012.

Ibiara  - PB, 27 de Junho de  2012

Pedro Feitoza Leite
 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

RATIFICO E HOMOLOGO, nos termos do art. 25, inciso III, c/c o “caput” do art. 26, ambos da Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações posteriores, a situação de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para a contratação, através 
da empresa artístico-musical exclusivo JOSE DUARTE RIBEIRO - DUARTE PRODUÇÕES , cadastrada no 
CNPJ nº 12.587.605/0001-00, dos Grupos Musicais:  Banda Feras e Banda Forro do Pakerador,  para  a festa 
do São Pedro  do Distrito de Cachoeirinha do município de Ibiara,  no dia 28 de Junho de 2012, no valor global 
de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), a serem pagos de forma  à vista, conforme constar do respectivo 
contrato de prestação de serviços.

Ibiara/PB, 27 de Junho 2012.
Pedro Feitoza Leite
Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2012
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, 

referente ao Pregão Presencial nº 00017/2012, que objetiva: Aquisição de veículos, OKM, tipo passeio, ANO/
MOD/FAB a partir de 2012 para a Secretaria Municipal de Saúde-Guarabira/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: FIORI VEICOLO LTDA - R$ 122.800,00. Fica desde já convidado o repre-
sentante legal da empresa acima mencionada para comparecer ao Gabinete do Prefeito localizado no Prédio 
sede desta Prefeitura, num prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação deste, objetivando a assinatura do 
contrato objeto desta licitação.

Guarabira - PB, 27 de Junho de 2012
JOSÉ AGOSTINHO SOUZA DE ALMEIDA

Prefeito em Exercício
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2012
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, 

referente ao Pregão Presencial nº 00018/2012, que objetiva: Aquisição de Ar condicionado, tipo SPLIT, 7500BTUS, 
cor branca, 220volts; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RODRIGO FEITOSA 
DA SILVA ME - R$ 43.800,00. Fica desde já convidado o representante legal da empresa acima mencionada para 
comparecer ao Gabinete do Prefeito localizado no Prédio sede desta Prefeitura, num prazo de 05 (cinco) dias a 
contar da publicação deste, objetivando a assinatura do contrato objeto desta licitação.

Guarabira - PB, 27 de Junho de 2012
JOSÉ AGOSTINHO SOUZA DE ALMEIDA

Prefeito em Exercício

ANTONIO CLAUDIO DE SÁ - CNPJ/CPF Nº 181.268.714-15, torna público que a SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 1574/2012 em João Pessoa, 21 de junho de 
2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Habitação multifamiliar com seus respectivos sistemas de tratamento 
de esgoto, na Rua Projetada QD. 030 LT. 0311 - Gramame Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 
2012-001899/TEC/LP-0694.

ED-EK JOSÉ ANDRE DE SIQUEIRA - CPF Nº 415.346.034-68, torna público que requereu à SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização da Licença de Instalação processo 2012-003261, 
para Edificação multifamiliar, situado a Rua João Antonio Silva QD. 106 Lote 129 - Gramame - João Pessoa - PB.

CARDAN RECIFE LTDA - CNPJ Nº 03.437.057/0002-21, torna público que requereu da SEMAM - Secretaria 
do Meio Ambiente, a Licença Ambiental, para atividade de: Comércio de peças e serviços remanufatura e ma-
nufatura de Cardans/ barras de direção e tensores, situado na Rua Manoel Farias Leite Nº 465 - Bairro Jardim 
Veneza - João Pessoa - PB.

AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - CNPJ/CPF Nº 24.122.426/0001-86, torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1494/2012 em  João Pessoa, 13 de junho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio e representação 
de produtos veterinários e agrotóxicos, na Rua Rodrigues de Carvalho - Nº 154 Município: JOÃO PESSOA - UF: 
PB. Processo: 2012-000050/TEC/LO-2277.

CONSTRUTORA VIVER BEM LTDA - CNPJ Nº 12.288.709/0001-13, torna público que requereu a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação, para Edificação multifamiliar 
com 06 Unidades Habitacionais AC: 341,08 m², Lot. Novo Milênio - Gramame - João Pessoa - PB. Processo: 
2012-003376/TEC/LO-3130.

CONSTRUTORA VIVER BEM LTDA - CNPJ Nº 12.288.709/0001-13, torna público que requereu a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação, para Edificação Multifamiliar 
com 06 unidades habitacionais - AC: 341,08 m² - Lot. Novo Milênio - Gramame - João Pessoa - PB. Processo: 
2012-003375/TEC/LO-3129.         

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

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

atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. FUNDAMENTO LEGAL: Chamamento Público nº 
00001/2012. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2012 - RECURSOS PRÓPRIO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB/FNDE/
PNAE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXECUTIVO - 07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12.361.0008.2023/12.3
61.0008.2028/12.365.0008.2030 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2012. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº149 
/2012 - 22/05/2012 - ROSA MARIA LUCAS DA SILVA - Valor: R$ 3.075,00; CT Nº145/2012 - 22/05/2012 - MARIA DE 
LOURDES DOS SANTOS CORCINO -                                                                                            Valor: R$ 9.000,00; CT 
Nº133/2012 - 22/05/2012 ANTONIO DOS SANTOS SOUZA - Valor: R$ 9.000,00; CT Nº 140/2012 - 22/05/2012 JOSÉ 
DE ARIMATEIA GUEDES SOARES - Valor: R$ 7.950,00; CT Nº148/2012 - 22/05/2012 RICARDO FELIX DA SILVA - 
Valor: R$ 9.000,00; CT Nº135/2012 - 22/05/2012 ERINALDO XAVIER BARBOSA - Valor: R$ 8.775,00; CT Nº136/2012 
- 22/05/2012 FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS - Valor: R$ 3.750,00;                                                                             CT 
Nº 137/2012 - 22/05/2012 IVALDO LIMA SOARES - Valor: R$ 8.850,00; CT Nº134/2012 - 22/05/2012 ANTONIO FELIX DA 
SILVA - Valor: R$ 9.000,00; CT Nº142/2012 - 22/05/2012 JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA - Valor: R$ 7.050,00; 
CT Nº138/2012 - 22/05/2012 JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS - Valor: R$ 4.875,00; CT Nº139/2012 - 22/05/2012 JOÃO 
RUFINO CORCINO - Valor: R$ 8.700,00; CT Nº141/2012 - 22/05/2012 JOSÉ MANOEL SANTANA - Valor: R$ 5.212,50; 
CT Nº143/2012 - 22/05/2012 JOSEFA FELIX SOUZA - Valor: R$ 9.000,00; CT Nº144/2012 - 22/05/2012 LUCIENE TOMÉ 
DA SILVA - Valor: R$ 6.600,00; CT Nº 146/2012 - 22/05/2012 MARINETE GUEDES DOS SANTOS - Valor: R$ 8.175,00; 
CT Nº 147/2012 - 22/05/2012 MARTINHO FRANCISCO VICENTE - Valor: R$ 5.212,50.

OBS: REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
 AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2012
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial n.°0024/2012, que objetiva a: Aquisição de material 

de limpeza diversos, destinado a esta prefeitura. Do dia 28 de junho para o dia 29 de junho de 2012, no mesmo horário 
e local. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32741605.
Email: prefeituraaracagi@gmail.com

Araçagi - PB, 28 de Junho de 2012
WALBERTO JOSÉ DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HABILITAÇÃO LICITAÇÃO

PROCESSO N° 100/2012
CONCORRÊNCIA PÚBLICA
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, torna público que fará realizar através da CPL - Comissão Permanente de 

Licitação, torna publico o resultado de Habilitação da licitação em epigrafe, RESULTADO: JBS CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA e URTIGA CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP declaradas HABILITADAS. 
Ficam notificados os licitantes, para no dia 04 de julho de 2012, às 09:00 horas, comparecerem  a sessão destinada 
a abertura das propostas de preços. 

 Santa Rita-PB, 27 de junho de 2012
JOSÉ ANDERSON ARAúJO DE LIMA

Presidente da CPL

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-FEIRA, 28 de junho de 2012Publicidade
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