
Câmara aprova 
Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 
com 89 emendas

Plano de saúde de 
89,9 mil usuários 
na Paraíba terá 
alta de até 7,93%

na capital

aumento

No último dia de trabalho 
antes do recesso, os verea-
dores de João Pessoa apro-
varam ontem a LDO e outras 
160 matérias. Página 17

A ANS autorizou as ope-
radoras de plano de saúde 
a reajustarem os contratos 
posteriores a 1999. O aumen-
to chega a 7,93% . Página 25

Ano CXIX
Número 128

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura anual

www.paraiba.pb.gov.br Twitter > @uniaogovpb jornalauniao.blogspot.

PF prende três prefeitos 
por desvios de R$ 65 mi

A Operação “Pão e Cir-
co” da Polícia Federal e do 
Ministério Público prendeu 
três prefeitos e outras 25 
pessoas acusadas de super-
faturamento na contratação 
de bandas para festas em 13 
cidades da PB. Página 15

A UNIÃO  

As chuvas registradas em João Pessoa provocaram deslizamentos de barreiras e alagamentos e deixaram 
mais de mil pessoas desabrigadas. O trânsito ficou bloqueado durante horas na BR-230 e no anel interno da 
Lagoa. O DER interditou três rodovias estaduais danificadas e a Defesa Civil está em alerta. PáginaS 13 E 14
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Chuvas deixam mil desabrigados e 
provocam o caos no trânsito em JP

No dia de São Pedro, 
um encarte especial 
para o leitor de A União

Página 25

119 anoS - PATRIMÔNIO DA PARAÍBA 

NA CAPItAl

clima & tempo
Sertão

28o   Máx.
22o  Mín.

29o   Máx.
18o  Mín.

33o   Máx.
18o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

nublado com 
chuvas ocasionais

Marés Hora Altura

Fonte: Marinha do Brasil

baixa 05h56 0.6m

baixa 18h32 0.6m

AltA 12h19 2.1mMoeda
DÓLAR    R$ 2,075 (compra) R$ 2,076 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,000  (compra) R$ 2,140 (venda)
EURO   R$ 2,582 (compra) R$ 2,585  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l Juliano Moreira completa 84 anos com marco da humanização nos serviços
l Secult inscreve artistas para integrar programação do Festival de Areia

lEItOR ANtENADO
participe do debate de assuntos polêmicos (#) no twitter @uniaogovpb. 
as melhores tuitadas serão publicadas diariamente nas páginas de a união.  

Detran desarticula 
esquema irregular 
de vistoria veicular
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Domingos Sávio

Se juntássemos as palavras dos ges-
tores públicos que, ao longo do tempo, 
anunciaram obras de prevenção contra 
os danos provocados pelas chuvas, em 
várias cidades do país, certamente da-
riam para desaguar um caudaloso rio de 
letras no Atlântico, fazendo subir a maré 
na parte ocidental do oceano.

Milhões de brasileiros prejudicados 
pelo variado cardápio de mazelas com o 
sufixo “mento” que advém com os tem-
porais – alagamento, desabamento, afo-
gamento... -, já não sabem em que ou em 
quem acreditar, diante de tanta promessa 
falsa e de tanta obra concluída, que, no 
entanto, não deu em nada.

O que vem ocorrendo na cidade de João 
Pessoa é de causar indignação ao mais omis-
so dos cidadãos. Basta meio dia de chuva, 
doze horas, apenas, para a Capital transfor-
mar-se em algo parecido com o inferno de 
Dante, com engarrafamento do trânsito e 
deslizamento de barreiras – outros “mentos”.

Como sempre a população mais pobre 
paga o maior preço, com casas alagadas ou 
destruídas pela força da água. Os ricos e 
remediados também são constrangidos, 
por terem as ruas onde moram transfor-
madas em rios ou chegarem atrasados ao 
trabalho; coisas menores, convenhamos.

Uma casa tomada pelas águas com 
gente sobre o telhado ou empilhando 
móveis na calçada é coisa triste de se ver. 
Mais triste ainda é ver gente soterrada 

sob os escombros, ou gente arrastada 
pela enxurrada, embora tenha caso ainda 
pior: gente morta por pancada, queda ou 
asfixia, em dia de temporal.

Outra coisa triste, embora de uma tris-
teza menor que a tristeza da morte e da 
escoriação, é ver os jardins, praças, ruas e 
avenidas da cidade inundados pela água 
barrenta e contaminada. O nosso ensolara-
do cartão postal torna-se desbotado, aqui e 
ali, rasgado nas pontas, amassado no meio. 

Que medidas realmente eficazes de-
veriam ser adotadas pelos poderes públi-
cos, para que cenas como as que vimos 
recentemente na Capital paraibana não 
voltem a se repetir? Eis uma resposta 
que milhares de moradores desta cidade 
gostariam de ouvir, e que lhes são devidas 
pelos “órgãos competentes”.

Será possível que na época em que o 
homem já estuda a possibilidade de desem-
barcar em Marte não tenha sido desenvol-
vido ainda nenhum tipo de engenharia ca-
paz de solucionar o “problema das chuvas”? 
Será que a força das águas é superior a von-
tade humana, ou faltaria vontade política?  

Que cesse o aguaceiro e retornem os 
dias de sol, para que a esperança volte a 
brilhar nos olhos dos que foram preju-
dicados pelos temporais; a esperança de 
poderem um dia levar uma vida digna, 
sem medo de acordar sob as telhas da 
própria casa, ou abandoná-la, compulso-
riamente, sob mandado pluvial.

Adivinhe de quem é a frase:
– Esta cacunda já levou muito cacete 

da polícia de Maluf!
Parabéns, você adivinhou. Ou se 

lembrou. O alemão ainda não lhe pegou. 
Antes que o alemão lhe pegue, tenho 
uma boa notícia para lhe dar: desco-
briram que óleo de coco melhora os 
sintomas do alemão. Se não encontrar 
nas farmácias ditas naturais, faça você 
mesmo em casa. Compre o coco seco, na 
feira ou na venda onde é freguês, raspe a 
poupa e extraia o azeite. Um bom rapa-
-coco ajuda – aquele com que as mulhe-
res raspavam entre as pernas. 

Talvez você demore a encontrar um 
bom rapa-coco. Já não se fazem essas 
coisas como antigamente. Mas vale a 
pena procurar. Agora, com a descoberta 
do poder milagroso do azeite de coco, os 
rapa-cocos voltarão à moda, toda dona-
-de-casa vai querer ter um, ou mais de 
um: tem o de assento, supra citado, o de 
mão e o de manivela, ao gosto de cada 
uma. Mas, voltando à adivinhação:

Qual foi a cacunda que levou 
cacete da polícia de Maluf?

Ora, foram muitas cacundas. 
Nos tempos da ditadura milico-
-militar, não se podia passear em 
grupos pelas calçadas ou praças 
que lá vinha a polícia dissolver a 
passeata à cacete. A de Maluf era 
especializada nesse tipo de repres-
são. Haja pau.

Você adivinhou, caro Leitor, 
caríssima leitora. Mas tem um 
cara que não se lembra. Aliás, ele 

raspou a cara; ficou parecido com 
o camarada Collor. A cara lisa fica 
melhor para aplicar o óleo de peroba. 
(Atenção: o óleo de coco é para engolir; o 
de peroba é para uso tópico, na face e na 
testa. Fecho o parêntese.) Você sabia que 
nove entre dez políticos brasileiros usam 
óleo de peroba nas caras descaradas?  

Adivinhou outra vez? O alemão 
não vai lhe pegar nunca. Caro leitor, 
caríssima leitora, o alemão já me pegou. 
Antigamente eu sabia, de cor, os nomes 
de todos os meus leitores, principal-
mente das leitoras; hoje eu não sei mais. 
Desculpe se não me lembro do seu 
nome. Já encomendei à minha principal 
leitora que traga da feira uma dezena, 
uma dúzia de cocos secos para fazer o 
óleo poderoso. Vou usar e vender aos 
políticos – principalmente os que leva-
ram cacete da polícia de Maluf.

Lembro-me de um cara que foi 
candidato várias vezes à presidência 
da República. Fez como disse Mao-tsé-
-tung: “o povo deve tentar, fracassar, 
tentar... até a vitória”. Pois ele terminou 
se elegendo. Numa de suas últimas 
campanhas, disse a frase memorável: 
“esta cacunda...”.  Mesmo assim perdeu. 
Parece que o povo não acreditou no que 
ele dizia. Só ganhou quando se esqueceu 
que levou cacete de Maluf. Há poucos 
dias, no afã de eleger o prefeito de São 
Paulo, foi à casa de Maluf pedir apoio. 
Maluf deu, como dera seu cacete nos 
velhos tempos. 

Outrora, na cacunda; agora, na 
rima.

O Instituto Histórico e Geográfico 
da Paraíba, em boa hora, sensibiliza 
a Paraíba com as comemorações que 
promove em torno do centenário de 
nascimento do historiador e ex-de-
putado José Fernandes de Lima, líder 
político honrado e leal.    
        Com ele, convivi de perto, enquanto 
fomos deputados estaduais, por doze anos 
consecutivos, na condição de oponentes 
políticos, acumulando a função de líderes 
das respectivas bancadas, Arena e MDB. 
Sou insuspeito para proclamá-lo um agente 
político do bem, a serviço dos superiores 
interesses da Paraíba e de suas ancestrais ra-
ízes políticas, a que honrou enquanto viveu.

Através dele, mesmo sendo líder da 
Arena, conheci pessoalmente o ilustre 
paraibano, senador Ruy Carneiro, em 
sua querida Mamanguape, que me 
tornou cativo, como sempre o fazia, 
dando-me a honra de comparecer no 
dia seguinte ao plenário da Assembleia 
para me ouvir da tribuna. Sou devedor 
de outras deferências de José Fernan-
des de Lima: consegui duas vezes ser 

Presidente do Poder Legislativo unani-
memente pelas duas bancadas, graças 
à sua interferência, sob o argumento de 
que, no exercício do cargo, jamais distin-
gui correligionários em detrimento dos 
adversários.  Por ser, nessa época, nosso 
decano, quando das reuniões da UPI, 
entidade que reunia os deputados esta-
duais do país, José Fernandes de Lima, 
por merecimento, era por mim indicado 
para ser o presidente da delegação, 
cabendo-lhe a ocupação dos cargos indi-
cados para a Paraíba no órgão nacional. 

Se a nada disso merecesse, pelo 
homem probo e político coerente que 
foi os seus dez mandatos para a Assem-
bleia Legislativa falam muito mais alto.

Sugeriria, afinal, que essas home-
nagens que o IHGP ao historiador José 
Fernandes de Lima, pelo seu Presidente, 
Joaquim Osterne Carneiro, fossem pro-
movidas, igualmente, pela Assembleia e  
Governo do Estado, dada a sua condição 
de ex-deputado estadual, e que, em cará-
ter definitivo, governou a Paraíba com 
equilíbrio e espírito público.

Editorial

Um
Na rima

    Sinônimos de sofrimento

José Fernandes de Lima

Sitônio Pinto Evaldo Gonçalves
Jornalista 

sitoniopinto@gmail.com
Escritor

egassociados2011@ig.com.br

Possivelmente, pelo fato de 
ter virado alvo predileto dos 
assaltantes em todo o país, 
franquias de agências dos 
Correios não estão atraindo os 
empreendedores ultimamente.
A última concorrência aberta 
pela Diretoria da Paraíba, não 
houve vencedor. As poucas 
empresas que se habil itaram 
tiveram os pedidos indeferi-
dos por insuficiência de do-
cumentação.Uma das agên-
cias seria no bairro do Cristo 
Redentor.

Tudo bem que Eike Batista é 
o homem mais rico do pais 
e quer ser o mais rico do 
mundo, mas suas empresas 
têm perdido, seguidamente, 
milhões de dólares..
Para quem tem uma fortu-
na de R$ US$ 23,4 bilhões 
e  perdeu US$  11,1 bi  de 
março para cá, se perdurar o 
ritmo entra no Bolsa Família.

O Ministério Público da Paraíba e 
a Procuradoria Regional Eleitoral 
promovem, na terça e quarta , o 
1º Encontro de Promotores Eleito-
rais preparatório para as Eleições 
2012.
 O evento será realizado no TRE e 
deve  reunir todos os promotores 
que atuam nas 77 zonas eleitorais.

Os produtores canavieiros de João 
Pessoa já contam com ferramen-
tas para analisar sua propriedade 
rural através de um diagnóstico.
Trata-se do Programa Empreen-
dedor Rural - PER,  da Federação 
da Agricultura e Pecuária da Pa-
raíba, em parceria com o Sebrae.

Está  longe do que as regiões  
precisam, mas, pelo menos, é 
uma esperança para mudança 
de quadro: choveu em vários 
municípios paraibanos, in-
cluindo Brejo, Cariri e Sertão.
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Humor

Não obstante a entrega de um 
pequeno trecho, em Cabrobó, 
a obra de transposição do São 
Francisco caminha a passos de 
tartaruga e dificilmente será 
concluída ainda este ano, prazo 
original estabelecido.
Um projeto que significará a 
redenção do semiárido nordes-
tino, até agora apenas 36% do 
cronograma foi cumprido.

BANHO MARIA

EDITORES ASSISTENTES: Carlos Cavalcanti, Carlos Vieira, Emmanuel 
Noronha, José Napoleão Ângelo, Marcos Pereira e Rodrigo de Luna.

O leitor é notícia!
Márcio Markman - @marciomarkman 

Gente que acha que dar furo é o máximo do jornalismo não faz a mínima ideia do 
que é o jornalismo. Ego maior que o senso crítico

savio_fel@hotmail.com



Severo
Músico e sanfoneiro

Seguidor dos 
mestres 
do forró

sanfoneiro paraibano Severo teve o privilégio de 
servir a duas majestades. Uma – a primeira – foi 
o Rei do Ritmo, Jackson do Pandeiro, a quem 
ainda hoje é grato por considerá-lo não ape-
nas como o ‘descobridor’ do seu talento para a 
música, mas também um mestre nessa arte. O 
outro foi o Rei do Baião, o pernambucano Luiz 
Gonzaga, cujo centenário de nascimento – a 
propósito – se completa neste ano e vem sendo 
motivo de muitas homenagens. O músico disse 
para o jornal A União que o seu tributo a Gon-
zagão será compondo uma música que incluirá 
no novo CD, cuja previsão de lançamento é para 
2013. Durante a conversa, o artista – que nas-
ceu em Sapé, mas reside no Rio de Janeiro há 
53 anos e esteve em João Pessoa cumprindo 
uma agenda de apresentações e onde, inclusive, 
comemorou seu aniversário de 62 anos em 15 
de junho – defendeu o forró tradicional e criti-
cou a pirataria e assim como outros artistas do 
MPB, ainda mantem a humildade.

O senhor participou de vários 
eventos em João Pessoa, neste mês de 
junho, a exemplo do Chama Forrozeira e 
de uma roda de conversa com artistas. 
O que achou dessas atividades?

Para mim foi muito bom e fiquei 
muito feliz com isso. Primeiro porque sou 
paraibano, de Sapé. Isso foi um presente 
muito grande que ganhei, inclusive a come-
moração do meu aniversário, organizado 
pelo produtor cultural Orlando Camboim, 
com a colaboração da Associação Cultural 
Balaio Nordeste. Eles estão reconhecendo 
o meu trabalho. Quase não vinha à Paraíba. 
Mas agora, constantemente, estou vindo. 
Estou sendo chamado e estou muito feliz 
com isto. Isso não tem dinheiro que pague. 

 
Qual sua opinião a respeito das 

várias comemorações em homenagem 
ao centenário de nascimento de Luiz 
Gonzaga?   

Acho que estão sendo mais que 
merecidas. Ele, para começar, é o Rei do 
Baião, famoso no mundo todo. Não tem 
para ninguém, mais. Não vai existir outro 
Gonzagão. Não vai existir outro Jackson 
do Pandeiro. Então, Gonzagão é tudo na 
música nordestina. Ele quem incentivou e 
o Nordeste está aí: é um celeiro de sanfo-
neiros bons e tocando bem.

Você também pretende homenage-
ar Luiz Gonzaga? 

Pretendo lançar um novo CD no ano 
que vem, porque saiu um disco meu agora 
há pouco, com participação de Zé Ramalho, 
que cantou a minha música Esse Coração 
é Meu. A gravadora de Zé gostou e passou 
para o disco dele, também. No novo disco 
vou preparar, com carinho, uma música 
para homenagear Luiz Gonzaga. Das 12 
faixas que pretendo incluir no CD já gravei 
quatro, das quais duas tem participação 
de Anastácia.

Como foi sua convivência com 

Gonzagão?   
Com ele só fazia arranjos e gravava, 

tocando acordeom. Éramos eu e o ma-
estro Chiquinho. Até o último disco dele 
eu gravei. Meu sonho era gravar com ele. 
Para mim foi uma alegria imensa. Ele era 
uma pessoa muito honesta, sincera. Gos-
tava dos negócios dele tudo certinho. Era 
exigente. Quando cheguei no estúdio para 
gravar Gonzagão disse: Severo, quero que 
você faça aquele tempero, aquele suingue 
que você faz com Jackson do Pandeiro. Eu 
gosto muito do que você faz com Jackson do 
Pandeiro. Dá para você fazer? Eu disse: dá, 
seu Luiz. Eu vou procurar fazer o possível.

Por que você considera Jackson do 
Pandeiro seu mestre? Foi ele quem lhe 
descobriu como artista talentoso? Você 
é ternamente grato a Jackson?

Sou. Jackson do Pandeiro foi um pai 
para mim. Em 1974, eu tocava numa casa 
noturna, o Esporte Clube 1º de Maio, em 
São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E Jackson 
do Pandeiro foi contratado para fazer show 
lá. Meu sonho era conhecê-lo. Ele me viu 
tocando e esse foi meu primeiro contato 
pessoal com ele. Jackson anotou o próprio 
telefone, entregou ao irmão para que me 
entregasse, dizendo que queria falar comi-
go. Liguei para ele, que me convidou para 
tocar com ele. Jackson é meu descobridor 
e o considero meu mestre e pai, porque me 
ajudou muito. Me deu muita força, me en-

sinou muita coisa e continuei tocando com 
ele até o seu último show. Era uma pessoa 
muito humana. O que pudesse fazer pelas 
pessoas ele fazia. Cantor que cantava bem, 
mas não tinha oportunidade de gravar, ele 
arranjava a gravadora. Como artista era 
sensacional.

De todos os artistas com quem 
trabalhou, até agora, qual mais o im-
pressionou? 

Me sentia muito bem com três: Ja-
ckson do Pandeiro, Alceu Valença e Elba 
Ramalho. A apresentação deles era muito 
bonita. Elba Ramalho, com aquele estilo 
dela fazer, de chegar e levantar o povão. 
Todo mundo gostava. Alceu Valença tam-
bém. E Jackson do Pandeiro chegava com 
aquele pandeiro e só não fazia chover. Mas 
o resto ele fazia. Todo mundo gostava. Eu 
ficava emocionado e feliz da vida. 
 

Qual sua opinião sobre a pirataria?
É muito difícil. Aonde a gente chega 

tem disco pirata. O músico grava para ven-
der, mas acontece que pegam o original e 
tiram cópias para vender por qualquer 
centavo, dinheiro. Enquanto isso nós es-
tamos perdendo. Eu mesmo estou sendo 
prejudicado. Lá no Rio tem a Feira de São 
Cristóvão e o que mais tem é disco pirata. 
Mas no Rio as autoridades apreendem CDs 
piratas e destroem depois. Isso deveria ser 
feito no Brasil inteiro, para acabar com isso. 
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EXCLUSIVO

O
Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

O leitor é notícia!

IlkaCris - @IlkaCris 
Vai a dica para capacitação profissional: inscrições abertas para 18 cursos no 

Senac

Jackson é meu 
descobridor e o 
considero meu 
mestre e pai, 
porque me 
ajudou muito



Agende-se! 
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Procissão de São Pedro 

A Festa de São Pedro, 
padroeiro do bairro de 
Manaíra, que completa 15 
anos, programa para hoje 
uma procissão que sai da 
Praia da Penha com chegada 
pervista para as 16h na 
Praia de Tambaú, onde todos 
seguem em cortejo terrestre 
até a igreja matriz da Paróquia, 
na Rua Silvino Chaves, por 
trás da Escola Estadual Alice 
Carneiro, onde acontecerá 
uma missa.

Para amanhã estão 

previstas duas atividades. Às 
15h acontecerá o Arraial de 
São Pedrinho, para o público 
infantil. A partir das 17h 
acontecerá a última noite do 
tríduo e, após a missa haverá 
quermesse e forró pé-de-
serra.

No domingo, às 9h e 
às 17h acontecerão missas 
solenes em homenagem 
a São Pedro e São Paulo 
que serão celebradas pelo 
pároco Ivônio Cassiano de 
Oliveira.

Procissão de São Pedro

Uma procissão será o ponto alto hoje das comemorações 
da Festa de São Pedro, na Capital. O curso ‘Dicas da Ce-
gonha’ orienta pais e mães de primeira viagem. Já a Parada 
Gay no domingo vai movimentar a orla marítima de JP.  

A XI Parada pela Cidadania 
LGBT de João Pessoa, que acontece 
às 16h, no próximo domingo, 
reunirá centenas de pessoas na 
orla da praia do Cabo Branco.
Com o tema “Afirmando Direitos 
e Cidadania”, o momento será 
utilizado para recordar os 282 
LGBT assassinados em 2011 no 
Brasil em razão de sua orientação 
sexual (lésbica, gay ou bissexual) 
ou identidade de gênero (travesti, 
transexual e transgênero).

A mobilização contará com 
quatro trios elétricos, sendo um 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil, representada pela Comissão 
da Diversidade Sexual e Direito 

Homoafetivo, outro do Conselho 
Regional de Serviço Social e dois 
que levarão os militantes Gays, 
Lésbicas, Bissexuais Travestis e 
Transexuais.

“A luta dos LGBT é a mesma 
luta de todos os outros grupos 
oprimidos: por respeito, cidadania 
plena e poder de decisão sobre o 
destino dos recursos produzidos 
pela sociedade, além de poder 
desfrutá-los igualmente”, escreveu 
o movimento em nota. O início do 
desfile será com fala oficial dos 
representantes do movimento. O 
encerramento acontece no Busto 
de Tamandaré, com shows de Val 
Donato e Diana Miranda.

Parada Gay

Fotos: Divulgação

O leitor é notícia!
 Karol Moreno - @karol_moreno

Procissão de São Pedro, @KarinaLMoreno ?? Vai?

A vida de um casal muda 
completamente com a chegada de um 
filho. E se é o primeiro bebê, junto 
com a mudança vem a insegurança 
sobre como proceder em relação às 
novas responsabilidades. Para ajudar 
nesta adaptação, o Hospital Unimed 
JP está disponibilizando mais uma 
edição do curso Dicas da Cegonha, 
que tem como público-alvo os pais de 
“primeira viagem”.

O curso, que é gratuito e conta 
com o apoio da Coordenação de 
Humanização e Capacitação Funcional 
da Unimed JP, será realizado neste 
sábado, das 14h às 17h30, no 
auditório do Hospital. Ele tem a 
finalidade de esclarecer as dúvidas 
das futuras mães e dos companheiros 
delas sobre a gravidez, além de 

transmitir conhecimentos práticos 
que ajudarão durante os cuidados 
com a criança. Entre os assuntos 
abordados, estarão aleitamento 
materno, relaxamento para a 
gestante, como fazer a mala do bebê, 
cuidados com o recém-nascido e os 
benefícios da coleta de células tronco 
do cordão umbilical.

Outras duas turmas já 
participaram do curso, que vem 
obtendo grande aceitação. Por conta 
da procura, não há mais vagas para 
a edição de amanhã, mas as pessoas 
interessadas podem se inscrever 
em uma lista de espera, inclusive os 
colaboradores. Para tanto, devem 
ligar para 9156-3085 ou enviar 
e-mail para dicasdacegonha@yahoo.
com.br. 

Dicas da cegonha
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José Octávio de Arruda 
Melo comenta o livro
A Fala do Poder

Página 6

O grito de Krajcberg
Natureza Extrema, exposição do artista 
polonês, retrata a destruição das florestas

A Era do Gelo 4 estreia 
hoje em João Pessoa

Flávio José se apresenta 
no Ponto de Cem Réis
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CINEMA SHOW

Aos 92 anos, o polo-
nês Frans Krajcberg 
se comunica melhor 
através de suas obras 
do que propriamente 
com palavras. Sua 
voz é fraca e rou-
ca, anda com passos 

curtos, com o corpo meio inclinado. No 
entanto, é bastante lúcido e tem vigor 
suficiente para observar a natureza e 
moldá-la em forma de arte e de manifes-
to pela saúde do planeta. Trata-se de um 
dos maiores artistas plásticos ainda vivo 
no mundo, que dedicou sua vida inteira 
à reflexão sobre o meio ambiente.

Ganhador de inúmeros prêmios, 
como melhor pintor da Bienal de São 
Paulo de 1958, ele veio até a Paraíba para 
a abertura de sua exposição Natureza 
Extrema, hoje, às 18h, na inauguração 
do novo anexo da Estação Cabo Branco.

Natureza Extrema é uma exposi-
ção composta por cinco totens, sete 
esculturas e 24 fotografias de queima-
das de florestas. Já o novo prédio que 
será inaugurado hoje foi uma obra de 
R$ 18,9 milhões, realizada através de 
convênio entre o Ministério de Ciência 
e Tecnologia e a Prefeitura da Capital. 
O equipamento foi projetado pelo ar-
quiteto Amaro Muniz. O novo espaço 
conta com três pavimentos, em que há 
um espaço expositivo de mais de 1100 
metros quadrados.

Ontem, em uma coletiva de imprensa 
no prédio principal, ele esteve ao lado 
de fieis amigos como o poeta Thiago de 
Mello, que veio ministrar também semi-
nário ‘O Grito de Krajcberg’ sobre o artis-
ta plástico e sua causa amanhã às 9h, e 
como a documentarista mineira Renata 
Rocha, que irá lançar o documentário O 
Grito, sobre a vida do escultor e narrado 
por Maria Bethânia também amanhã, às 
16h, também na Estação.

Essa é a primeira passagem do ar-
tista Frans Krajcberg pela Paraíba. O 
polonês nasceu em 1921, foi combatente 
do Exercito na Segunda Guerra Mundial, 
é engenheiro pela Universidade de Le-
ningrado (União Soviética) e sofreu com 
a morte da família no Holocausto. Só 
chegou ao Brasil em 1946, onde habitou 
bancos de praças no Rio de Janeiro até 
mudar-se para São Paulo, quando ajudou 
a organizar a primeira Bienal Internacio-
nal de Artes em 1951.

Depois disso, se dedicou à natu-
reza. Dedicou-se através de sua arte, 

Horácio Roque
hroque.reporter@gmail.com

como forma de mensagem pela pre-
servação do que considera saúde do 
planeta. Começou como pintor, em 
que foi consagrado na quarta edição 
da Bienal. Trabalhou com colagens, 
xilogravuras, fotografias. Conheceu a 
Amazônia em 1959.

Mas foi somente em Nova Viçosa, 
no interior baiano, onde habita até 
hoje, que começou a talhar madeiras, 
cascas de árvores, galhos que encon-
trava em estilo naturalista que o carac-
teriza até hoje.

“Essa é a primeira vez que passo por 
esse Estado. Não é fácil conhecer pro-
fundamente todos os Estados do Brasil”, 
disse Krajcberg, em voz pausada, rouca e 
ainda com sotaque estrangeiro. “Ultima-
mente fiz exposições em Niterói e fui até 
Salvador também. Foi um sucesso. Tanta 
gente visitando. Esse é um sinal de que 
precisamos sair de São Paulo e Rio de 

Janeiro. E é isso que eu estou fazendo. 
Vim aqui não para vender obras, mas 
para participar e discutir”, completou.

Krajcberg dedicou sua vida à natu-
reza. Apesar de se comunicar pouco, ele 
tem uma visão bastante crítica sobre o 
que acontece no mundo.

“O Brasil é um país enorme, de uma 
riqueza enorme, mas de uma pobreza 
catastrófica. Esse contraste é muito 
forte”, disse. “Da minha parte, a grande 
preocupação é a Amazônia. Eu estou 
preocupado com a vida na Amazônia. 
Eu me lembro há tantos anos atrás, na 
Suíça, do encontro dos maiores cientista 
do mundo, em que disseram que se a 
Amazônia desaparece, iria desaparecer 
o oxigênio do mundo. Assim, vamos fazer 
uma nova indústria de pequenas garra-
finhas de oxigênio”, completou.

Na coletiva, em que falou pouco, 
o polonês também criticou a arte no 

mundo. Ele disse que apesar de certos 
críticos afirmarem que não há mais 
sobre o que se falar no mundo, ele 
aponta a preocupação com a natureza 
como um bom tema. Ele também diz 
acreditar que a preocupação maior é 
em vender obras do que fazer arte.

“Dizem que não tem assunto, mas 
temos assunto: a saúde do planeta. Hoje, 
tudo o que temos devemos ao século XX, 
que foi impressionante. Foi no século 
XX que começou a eletricidade. A arte 
participou muito disso. Foi Bauhaus, 
por exemplo, quem criou a nova arqui-
tetura. E muito mais coisas que temos 
hoje aconteceram do fruto do século 
XX. E hoje se tá vendo tudo parado. Eu 
fico impressionado com Paris, porque 
hoje tudo é copiado do século XX. É o 
mundo inteiro assim. As outras bienais 
em São Paulo são uma tristeza perto das 
primeiras”, disse.

A exposição é composta 
por totens, esculturas 
e fotografias sobre as 

queimadas 

FOTO: Divulgação
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Vivências

Nonato Guedes é, sem favor, uma das 
mais altas expressões da crônica política 
paraibana. A observação deve ser con-
siderada, historicamente, visto como seu 
destaque situa-se, ao longo do tempo, 
numa linha que provém de Rafael Corrêa 
de Oliveira a Soares Madruga e de William 
Tejo a Hélio Zenaide.

Com o tempo, essa corrente ganhou 
o interior, o que explica valores como 
Palmeira Guimarães, Ariosto Sales e Josus-
má Viana em Campina Grande, padre Assis, 
Virgílio Trindade e Edileuso Franco em  
Patos, e Mozart Assis e Zeilto Trajano, em 
Cajazeiras. É desse último radialista que 
provém o primeiro Guedes, sendo o segun-
do, Linaldo, também poeta, e o terceiro o 
benjamim da tribo que é Lenilson, o Pan-
garé.

No terreno do livro, coube-lhe marcar 
presença com o excerto de Poder e Política 
na Paraíba (1985) – “Tarcísio Burity – Um 
humem que, segundo se diz, tem linha 
direta com o céu” – a coordenação comigo 
e outros companheiros da coletânea O Jogo 
da Verdade – Revolução de 64, 30 Anos De-
pois (1994) e ainda o prefácio produzido 
para o meu Conflito e Convergências nas 
Eleições Paraibanas de 1982, 2002 e 2006 
(2011).

O recentíssimo A Fala do Poder 
(2012), elaborado pela Forma Editorial 
de Carlos Roberto e Juca Pontes, já vem 
cheio de recomendações. Outrossim, ao optar pelo 
discurso dos governadores que assumiram o poder, 
na Paraíba, de 1966 a 2011, Nonato Guedes não pro-
cedeu aleatoriamente. De inspirações democráticas, 
essa construção desempenhou importante papel na 
História do Brasil, quando, com o país emasculado 
pelo AI/5, os senadores Petrônio Portela e Arnon de 
Melo contrataram historiadores de primeira ordem 
para incursões pelas orações do Império e República 
onde se encontram verdadeiras joias de resistência 
ao arbítrio e prepotência.

Provenientes do Executivo, os discursos coligi-
dos pela argúcia de Nonato Guedes podem não dispor 
desse tônus. Mas apontaram os rumos da Paraíba, 
mediante as diferentes características dos que os 
proferiram.

Ou seja, visão global dos problemas de Agripi-

A criação do  Partido dos 
Trabalhadores, em fevereiro de 
1980, foi um evento recebido 
com entusiasmo e a crença num 
Brasil diferente. O PT, no seu mo-
mento inicial, agregou um quarto 
do eleitorado brasileiro num dos 
maiores movimentos de esquer-
da da América do Sul. Uma elite 
de cientistas, professores,  
escritores, artistas, reli-
giosos, enfim o que havia 
de destaque na cultura 
e intelectualidade bra-
sileiras, integravam seu 
Campo Majoritário, que 
atuava como uma força 
política dentro da Organ-
ização.

Os insucessos eleitorais 
da Instituição para chegar 
à Presidência da República, 
levaram o PT a se aliar a 
homens públicos de ficha 
suja, na intenção de  alcançar 
a magna representação 
republicana.

Porém, no Poder os escanalos 
político-sociais, que se pensava 
sepultados para sempre, ressur-
giram e a legenda que nasceu sob 
o signo da Esperança esvaziou-se 
nos seus legítimos  quadros.

Uma figura do petismo, 
determinada a manter a situação 

indefinidamente, tem feito estra-
nhos acordos, com vistas à cúpula 
administrativa dos Municípios, 
como o  consertado em São Paulo, 
com o Partido Progressista (PP), 
por uns míseros minutos na TV e 
outras vantagens.

O ex-presidente Lula fez ouv-
idos de mercador às reclamações 

da Ssenadora 
Marta Suplicy,  
sua compan-
heira de camin-
hada no PT, e 
defenestrou  
seu sonho de 
recandidatar-se 
à Prefeitura da 
pujante cidade 
paulistana.

Com 45 
anos de vida 
pública, o cur-
rículo do de-
scendente de 
libanês, engen-

heiro, empresário e político, Paulo 
Salim Maluf, apresentam-no como 
campeão de vitórias e derrotas, 
nos pleitos a que concorreu. Foi 
governador do Estado de São Paulo, 
e duas vezes prefeito de sua Capital 
e outros cargos relevantes, antes e 
durante a Revolução de 1964.  Pelo 
que fez na administração ganhou a 

imagem de realizador, tocador de 
obras.

Contam-se até piadas difíceis 
de se aceitar, porém correm como 
verdadeiras. Inclusive aquela: “es-
tupra, mas não mata...”

Sua carreira pública 
também é marcada por segui-
das acusações de corrupção e 
outros crimes. É procurado pela 
Interpol, em mandaDo expedido 
pela Prefeitura de Nova York, por 
movimentar ilicitamente milhões 
de dólares, do sistema financeiro 
internacional. Apesar das denún-
cias, Maluf, jamais foi condenado 
em definitivo.

A ascensão e a maneira de 
agir deram origem à corrente 
popular de direita, denominada 
Malufismo e seu sobrenome hoje 
é verbo, que indica ação e pode 
constituir um  predicativo a mais, 
para a gramática brasileira.

É com seu suporte e as 
bênçãos de Lula, que o PT pre-
tende eleger Fernando Haddad, 
para o cargo de prefeito do cos-
mopolita município de São Paulo. 
Só não conta com a presença na 
composição e o apoio da brava 
paraibana Luiza Erundina (PSB) 
nesse malfadado acordo para o 
pleito municipal deste ano. Ainda 
bem. 

jnunes48@hotmail.com

O leitor e eu
Uma vez Ariano Suassuna disse que, se 

fosse preciso, editaria seus livros nem que 
fosse para um único leitor, e estaria satisfeito. 
O salário do escritor é ser lido mesmo que seja 
por solitário leitor.

Consolo-me esse ensinamento do mestre 
ao qual sou agradecido pela benevolência em 
concordar que eu escrevesse sobre sua traje-
tória de intelectual para a Coleção Nomes do 
Século editado pelo Jornal A União, e mais 
recentemente a biografia de seu pai, João Su-
assuna, protagonista da Revolução de 1930 na 
Paraíba, injustamente assassinado e forçosa-
mente levado ao esquecimento. É uma tentati-
va de resgate da história deste homem rico em 
bondade, majestoso em atitude e de elevado 
espiritual cultural.

Pois bem, na sexta-feira passada, num 
recanto de página deste Jornal, foi publicada 
crônica que escrevi sobre visita a uma peque-
na comunidade rural no município de Caiçara, 
na qual depositei meus sentimentos e minha 
alegria pela identificação daquele lugar com o 
sítio que carrego comigo, grudado com visgo 
de jaca.  As palavras colocadas no papel, saídas 
do silêncio do meu coração, pelo excesso de 
sinceridade, sensibilizaram leitores que cativo 
com esforço compensador.

Aos leitores e leitoras, entre os quais co-
loco Maria Angélica, quem primeiro ler meus 
escritos, junto outros que, por excesso de 
camaradagem ou porque se identificaram com 
a crônica aqui publicada, fizeram comentários 
elogiosos ao texto. Tocou-me pela sinceridade, 
pois o salário do escritor é saber que seu texto 
teve leitor. Por isso é que minha filha se tor-
nou a leitora de tudo o que escrevo.

Leôncio Vilar, cria das pastagens de Ta-
peroá, amigo comum da extensão da amizade 
de trinta anos com Dorgival Terceiro Neto, seu 
primo, e os Suassuna, deixou-me encabulado 
com o comentário acerca da crônica, sobre-
tudo referindo-se a terra onde nasci e deixei 
meu umbigo enterrado junto ao mourão da 
porteira.

Outro leitor, Vlamick Saraiva, também 
parceiro daquilo que brotam da terra, fez-me 
cúmplice dos seus sentimentos e me deixou 
banzo com suas palavras. Sua mensagem que 
considero tocante, que a mim chegou por meio 
eletrônico, é uma enxurrada que umedece e 
pereniza o riacho seco de minha vida.

– Foi difícil conter as minhas lágrimas, 
mas consegui para poder um dia derramá-las 
também nesse torrão. Que belas palavras, fo-
ram iluminadas com certeza.

Depois de ler essa mensagem, passo a 
página seguinte do livro da vida consciente de 
que vale a pena exercitar o dom que Deus, na 
sua infinita bondade, me fez portador. Tendo 
a consciência de que muito ainda precisa ser 
feito para o mundo conquistar a paz, sei que é 
preciso espalhar sementes pelo terreno fértil 
do coração de pessoas que se emocionam.

Gestos de leitores como Leôncio e Vlami-
ck, Fernando Guedes, Aldeide Cadena são fer-
tilizantes na terra árida onde somos obrigados 
a cultivar frutos para o alimento da alma. Esse 
alimento consiste na força que a arte erradia, 
pois ajuda na construção de ambiente de paz 
no coração das pessoas.

O pensador espanhol Miguel de Unamuno 
costumava dizer que escrevia para os homens 
e não para leitores. Os homens precisam de ali-
mento para viver o prazer da renovação mística 
que a paz nascida do campo é capaz de propor-
cionar. Para esse é que devo escrever.

Busco o leitor para cativar o homem. O ho-
mem que retenha do texto aquilo que modifique 
sua vida. Modificado, seja agente transformar da 
sociedade da partilha. Mesmo que seja apenas um. 
Conseguindo isso, sou um escritor realizado.

José
Nunes

Artigo

Artigo

José Octávio de Arruda Mello
Historiador

Nonato Guedes e o discurso dos governadores

Os estranhos acordos

Lourdinha Luna
Escritora

lourdinhaluna@uol.com.br

O leitor é notícia!
Mariana - @marianaevcs

tem umas música do radiohead que se tocar ao contrário fica a mesma coisa

O ex-presidente 
Lula fez ouvidos 
de mercador às 
reclamações da 
senadora Marta 
Suplicy,  sua com-
panheira de camin-
hada no PT

no. Consciência partidária de Ernani Satyro. Falta de 
vocação para o poder de Ivan Bichara. Capacidade 
de ocupação dos espaços de Burity. Inspiração elei-
toral de Wilson Braga, sempre sagrado nas urnas. 
Visionarismo de Milton Cabral. Verve poética de Ronaldo. 
Dinamismo de Cícero Lucena. Consciência ética de Mariz. 
Tríplice coroa de José Maranhão. Juvenil bigovernabili-
dade de Cássio e pragmatismo das alianças de Ricardo 
Coutinho, com suas redes sociais.

Estudo também cheio de revelações, a criação da 
Forma Editora não esquece os vice-governadores. Em 
razão disso, encerra-se com Rômulo Gouveia, como 
uma das melhores figuras da “galeria paraibana” de 
Nonato Guedes.
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A Era do Gelo 4 estreia na Capital

Em cartaz

Cinema
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O esquilo Scrat 
provoca catástrofe 

em mais uma
trapalhada em

busca da noz

E aí,
Comeu?

Os amigos tentam entender o papel do homem no mundo atual

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 
separado, 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 3: 
14h50, 16h50, 18h50 e 20h50. Manaíra 8: 
12h30, 14h45,17h10, 19h20 e 21h45. 

A ERA DO GELO 4 (Ice Age – Continental Drift, 
EUA, 2012). Duração: 100 min. Classificação: 
Livre. Gênero: Animação. Dublado. Direção: Steve 
Martino e Mike Thrumeier. O novo longa-metra-
gem da turminha gelada trata do efeito estufa e 
o degelo, como pano de fundo, para ilustrar uma 
série de acontecimentos. CinEspaço 2: 13h50, 
15h50 e 17h50. CinEspaço 3: 14h, 16h, 18h, 
20h e 22h. Tambiá 5: 14h40, 16h40, 18h40 e 
20h40. Tambiá 6/3D: 14h20, 16h20, 18h20 e 
20h20. Manaíra 3: 13h, 15h20, 17h40 e 20h. 
Manaíra 5/3D: 13h40, 16h, 18h20 e 20h40. 
Manaíra 6: 12h, 14h45, 19h e 21h15.

SOMBRAS DA NOITE (Dark Shadows, EUA, 2012). 
Gênero: Comédia e fantasia. Duração: 113 min. 
Classificação: 14 anos.  Legendado. Direção: 
Tim Burton, com Johnny Depp, Michelle Pfeiffer 
e Helena Bonhan Carter. Joshua e Naomi Collins 
deixam a cidade inglesa de Liverpool com o filho, 
Barnabás, em 1752, para os Estados Unidos. O 
objetivo é escapar de uma maldição que atingiu 
a família. CinEspaço 2: 19h40 e 21h40. Tambiá 
2: 14h10, 16h20, 18h30 e 20h40. Manaíra 4: 
14h30, 17h, 19h30 e 22h.

Os cinemas brasileiros te 
convidam, antes de qualquer 
outro, a embarcar em um ice-
berg e cruzar os mares. Essa 
viagem absurda só poderia 
ser um convite de Manny, Die-
go e Sid, os protagonistas da 
franquia A Era do Gelo. O mais 
novo filme, A Era do Gelo 4 (Ice 
Age: Continental Drift, EUA, 
2012.) chega aos cinemas tu-
piniquins hoje, duas semanas 
antes da estreia mundial, no 
dia 13 de julho.

A história, como sempre, 
conta com a presença do esqui-
lo Scrat e sua perseguição im-
placável pela cobiçada noz. Só 
que dessa vez, as coisas foram 
um pouco longe demais. Em 
uma de suas costumeiras tra-
palhadas, Scrat provoca, sem 
querer, o rompimento do con-
tinente único, a Pangeia, divi-
dindo-o em várias partes e pro-

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente

CO
TA

ÇÃ
O

 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra 
(Box) [3246-3188]  Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] 
 Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa do Cantador  [3337-4646]

SERVIÇO

Um 
negócio 
da alma

Recém separado, 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 Fonsi-
nho é um escritor solteiro, metido 
à intelectual. Juntos, eles buscam 
entender o papel do homem neste 
mundo atual, povoado por mulhe-
res de ideias modernas.

PARA ROMA COM AMOR (To Rome with Love, 
EUA, Espanha, Itália, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 107 min. Classificação: 12 anos. 
Legendado. Direção: Woody Allen, com Woody 
Allen, Alec Baldwin, Roberto Benini e Penélope 
Cruz. O longa-metragem é dividido em quatro 
segmentos, todos abordando situações 
diferentes. CinEspaço 4: 15h, 17h20, 19h40 
e 22h. Box 2: 13h15, 15h40, 18h e 20h30.

PARA SEMPRE (The Vow, EUA, Brasil, França, 
Austrália e Reino Unido, 2012). Gênero: Drama 
e romance. Duração: 104 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Michael Sucsy, com Brittney 
Irvin, Jessica Lange e Sam Neill. Depois de um 
acidente de carro, e de ficar em coma por um 
tempo, Paige acorda com grande perda de me-
mória. Manaíra 1: 13h50, 16h15, 18h30 e 21h.

DIÁRIO DE UM JORNALISTA BÊBADO (The Rum 
Diary, EUA, 2011). Gênero: Comédia, drama e 
romance. Duração: 120 min. Classificação: 16 

anos. Direção: Bruce Robinson, com Johnny 
Depp, Aaron Eckhart e Amber Heard. Adaptação 
da obra The Rum Diary, do escritor e jornalista 
Hunter S. Thompson, o filme narra a história do 
jornalista freelancer Paul Kemp (Johnny Depp), 
que, na década de 1950, deixa os Estados 
Unidos para trabalhar no San Juan Star, jornal 
decadente em Porto Rico. Na ilha, ele depara-se 
com a cultura local; numa alucinante e deliciosa 
relação entre trabalho e diversão, em que 
euforia, boemia e consciência se misturam sem 
moderação. Manaíra 1: 21h.

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, 
Conrad Vernon, com Ben Stiller, Chris Rock e David 
Schwimmer. Os amigos Alex, Marty, Melman, Glo-
ria, rei Julien e os pinguins deixam o continente 
africano rumo à Europa. Eles chegam a Mônaco, 
onde passam a ser perseguidos por uma obce-

cada agente de controle animal. Em plena fuga, o 
grupo encontra abrigo em um circo em crise, que 
poderá levá-los a uma turnê de volta para casa, 
os Estados Unidos. TAmbiá 4: 14h30, 16h30, 
18h30 e 20h30. Manaíra 7/3D: 14h 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. 
Manaíra 7/3D: 18h45 e 21h30.

vocando mudanças no terreno 
onde os amigos Manny (Ray 
Romano/Diego Vilela), Diego 
(Denis Leary/Márcio Garcia) 
e Sid (John Leguizamo/Tadeu 
Mello) estão alojados. 

Um terremoto faz com 
que o trio fique preso em um 
iceberg, enquanto que Ellie 
(Queen Latifah/Carla Pompí-
lio) e a pequena Amora (Keke 
Palmer/Bruna Laynes) per-
manecem no continente. Em 
alto-mar, Manny promete 
que irá encontrá-las a qual-
quer custo, mas para tanto 
precisará enfrentar perigo-
sos piratas e as sedutoras 
(porém perigosas) sereias. 
Durante essa aventura, mui-
tas descobertas e encontros, 
como Sid, que acaba reen-
contrando sua avó turrona, 
e o bando ainda tem de lidar 
com uma horda de piratas 

decididos a impedi-los de 
voltar para casa.

Este é o primeiro da série 
sem um diretor brasileiro, já 
que Carlos Saldanha, que tinha 
dirigido os três primeiros fil-
mes, foi substituído por Steve 
Martino e Mike Thurmeier. 
Após o lançamento do tercei-
ro filme, que teve um ótimo 
desempenho em bilheterias 
no mundo inteiro, a Blue Sky 
Studios começou a trabalhar 
no filme, mas sem o brasilei-
ro, que ficou de fora por estar 
trabalhando em Rio, o que 
fez com que Steve Martino e 
Mike Thurmeier dirigissem 
esse filme.

A Era do Gelo 4 estreia 
no Brasil duas semanas antes 
do lançamento americano da 
produção por um bom motivo: 
o último capítulo da franquia 
foi líder por aqui em 2009 e é 

a animação de maior sucesso 
da história do país, em terceiro 
no ranking geral brasileiro.  No 
mundo, a franquia obteve mais 
sucesso financeiro: o primeiro 
fez US$ 383 milhões mundial-
mente, o segundo fez US$ 655 
milhões e A Era do Gelo 3 ar-
recadou incríveis US$ 900 mi-
lhões ao redor do globo.

SURPRESA
O filme traz um motivo 

para os fãs de Os Simpsons 
irem ver o filme. Mas o que 
A Era do Gelo tem a ver com 
os personagens de Matt Gro-
ening? The Longest Daycare, 
curta estrelado por Maggie 
Simpson, será exibido junto 
com A Era do Gelo 4. Anuncia-
do no episódio final da 23ª 
temporada de ‘Os Simpsons’, 
ainda não exibido no Brasil, o 
especial tem 4 minutos e meio. 

Bento não tem internet, não 
sabe o que é e-mail e nunca usou 
um computador em toda a sua vida. 
Bento nem televisão tem. Ele mora 
numa casa simples na zona rural de 
Campina Grande e percorre todos os 
dias centenas de quilômetros pela 
cidade vendendo o seu doce de coco 
feito artesanalmente, ofício que 
aprendeu com o seu pai quando ainda 
era criança. Apesar de desconhecer 
as inúmeras ferramentas midiáticas 
que ajudam a vender um determinado 
produto, Bento construiu sua própria 
rede de contatos e anda com tranqui-
lidade pelas ruas da cidade, oferecen-
do essa iguaria a gente de todas as 
idades e classes sociais.

É através dos ouvidos que Bento 
acessa os seus fregueses. O seu grito 
pode ser ouvido a léguas de distância 
e o timbre inconfundível da sua voz é 
logo reconhecido pelos seus clientes 
que, em segundos, já começam a sal-
ivar prevendo o delicioso sabor do seu 
produto. E assim caminha Bento, de rua 
em rua, de porta em porta, saudando 
a todos com um sorriso de poucos 
dentes, mas de muita gratidão à sua 
fiel freguesia. O seu doce feito em fogo 
de lenha num grande tacho, em cima 
de uma jante de pneu de automóvel, 
é irresistível e vem atravessando ger-
ações, da mesma forma que o seu can-
to estridente atravessa quarteirões. 
As crianças aprendem a identificar sua 
voz e rapidamente param o que estão 
fazendo, catam umas moedas e correm 
para rua a sua espera, com um sorriso 
estampado no rosto.

“Olha o doce de coco, olha o 
doce...”. Assim grita Bento com força, 
num esforço que ele faz para soltar o 
seu slogan repetido inúmeras vezes 
durante todo o dia.  Sua estratégia 
de marketing é infalível e pode ser 
facilmente comprovada pelo tabulei-
ro vazio sempre que retorna a sua 
residência. Sua mídia é ambulante, 
constante e lhe acompanha aonde 
quer que vá. Certa vez pergun-
taram-lhe porque não ficava em casa 
esperando que os clientes apareces-
sem, ao invés de andar por toda a 
cidade vendendo o seu doce. Ele, com 
a simplicidade que lhe acompanha por 
toda a vida, assim como seu tabulei-
ro, apenas respondeu que gostava 
de caminhar cantando, conhecendo 
novas ruas, fazendo novos clientes e 
amigos.

Num mundo de tantas opções 
midiáticas, onde as pessoas invest-
em nas mais modernas técnicas para 
vender um produto, Bento parece ser 
um profissional em extinção, símbo-
lo de um tempo onde a relação entre 
produtor e consumidor era menos 
fria e mais afetiva. Apesar de toda 
a novidade ao seu redor, Bento acha 
que antigamente era muito mais 
moderno, preferindo seguir firme com 
sua técnica tradicional e precisa. Sua 
voz continua ecoando pelas ruas de 
Campina Grande como há trinta anos 
e sua “mala direta” é sua capacidade 
de percorrer todos os dias ruas dif-
erentes, sendo sua conexão sempre 
larga, gratuita e o que é melhor: ela 
nunca cai! Se a propaganda é, como 
dizem, a alma do negócio, a mídia so-
nora do Bento parece comprovar isso 
e, ao mesmo tempo, inverter o jargão, 
pois com todo o prazer que ele tem em 
cantar seu slogan incansavelmente 
todos os dias, o seu trabalho trans-
formou-se verdadeiramente em um 
negócio da alma.        

Sai lista dos 
indicados ao GP 
Brasil de Cinema

O Palhaço, longa-metragem 
dirigido por Selton Mello, 

lidera em número de indi-
cações do Grande Prêmio do 
Cinema Brasileiro. O filme re-
cebeu 13 indicações. O Homem 
do Futuro, de Cláudio Torres, 
vem em seguida, com 11ª, e 
Bróder, de Jeferson De, tem 
dez. Além destes, concorrem a 
melhor filme de ficção Assalto 
ao Banco Central, de Marcos 
Paulo, e Bruna Surfistinha, de 
Marcus Baldini. O homenagea-
do da 11ª edição é o cineasta 
Cacá Diegues, que dirigiu, en-
tre outros, Tieta, Xica da Silva, 
Um Trem para as Estrelas. A 
premiação é organizada pela 
Academia Brasileira de Cinema, 
que ainda não anunciou a data 
da cerimômia.

Arthur Pessoa
Músico

Foto: Divulgação

O  músico britânico Pete 
Doherty cancelou a apre-

sentação que faria na próxima 
semana no festival T in the 
Park em Glasgow, na Escócia, 
para entrar em um centro 
de reabilitação na Tailândia. 
Um anúncio no site do cantor 
confirmou a informação: “Do-
herty voou para a Tailândia na 
companhia de seu empresário 
Andy Boyd. A permanência 
de Doherty no local fará com 
que ele passe por um rigor-
oso tratamento que o levará 
à recuperação de uma vez 
por todas”. Recentemente, 
o britânico, que já tentou se 
reabilitar anteriormente sem 
sucesso, admitiu ser viciado 
em heroína e cocaína. No novo 
centro de reabilitação, ele 
terá um acompanhamento 
terapêutico e um programa de 
exercícios.

Pete Doherty 
decide buscar 
reabilitação

O criador de ‘West Wing: 
Nos Bastidores do Poder’, 

Aaron Sorkin, premiado com um 
Oscar pelo roteiro de A Rede 
Social, esmiúça os bastidores do 
atual jornalismo com seu novo 
projeto para TV, intitulado ‘The 
Newsroom’. A série, que estreou 
no último domingo no HBO (dos 
EUA) e conta com dez capítulos 
de uma hora, explora o trabalho 
desenvolvido pelos fictícios 
repórteres de um telejornal e 
notícias reais, como o tsunami 
do Japão e o drama migratório.

Série mostra 
bastidores do 
jornalismo

O leitor é notícia!
Bianca Xavier - @biancax_

Fiquei bem satisfeita com a produção Global da obra de Amado, “Gabriela”.Juliana 
Paes pegou bem a essência da personagem

O cantor português Roberto 
Leal lança sua autobiografia, 

As Minhas Montanhas: A Grande 
Viagem (Academia do Livro, 
420 páginas, R$ 44,90). O livro 
mostra o artista conseguiu 
superar alguns obstáculos. Com 
prefácio escrito pelo maestro 
João Carlos Martins (que como 
ele tem descendência lusitana), 
o livro descreve com detalhes a 
relação do cantor com os pais, 
os irmãos e a comunidade local 
onde nasceu e viveu.

Cantor Roberto
Leal ança
autobiografia
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Música

Para cantar junto

O leitor é notícia!
Ana Petta - @ana_petta

Claudia Missura arrasando em Avenida Brasil. Além de fazer as peças de teatro 
para crianças mais lindas do mundo.#BandaMirim

A última noite do São 
João de João Pessoa – O 
Melhor da Gente, como 
não poderia deixar de 
ser, será regada com 
muito forró pé-de-ser-
ra e celebra o que há 
de mais tradicional na 

cultura popular. Como protagonista desta 
“despedida”, foi escolhido Flávio José, que 
conduzirá as festividades de logo mais, no 
Ponto de Cem Réis. Mas antes, a partir das 
18h, no palco de cultura popular, o grupo Ci-
randa Tupinambá leva muita ciranda e coco 
de roda para o tablado montado na praça. Às 
19h30, também no palco de cultura popular, 
o pessoal do Flor de Caruá traz o mais au-
têntico forró tradicional para fazer dançar, 
uma preparação para o show das 21h, com 
o grupo Os Três do Xamego.

Flávio José, enquanto artista, é um dos 
mais populares da região Nordeste. Nascido 
em Monteiro, na região do Cariri paraibano, 
revelou seus dotes artísticos desde cedo. 
Aos sete anos, revelou vocação para tocar 
acordeon. Aos 10, seguindo o tino dos instru-
mentistas nordestinos, viu no “céu da boca, o 
chão das estrelas do forró” e passou a cantar, 
sempre acompanhado de sua fiel escudeira, 
a sanfona de 24 baixos.

Ao perceber que poderia se dedicar ex-
clusivamente a cantar as histórias do povo 
nordestino, Flávio José deixou a carreira de 
fiscal do Banco do Brasil e seguiu a vida cami-
nhando e cantando, passando por diversas 
bandas-baile, aperfeiçoando sua formação 
até chegar à carreira solo.

Aclamado desde o primeiro LP, ascen-
dendo principalmente a partir do primeiro CD 
Nordestino Lutador, de 1994, passando pelos 
icônicos Filho do Dono e Tareco e Mariola, até 
Dom Cristalino, de 2008, o cantor se mostrou 
um verdadeiro hitmaker, emplacando um 
sem número de sucessos, inclusive músicas 
que não eram de sua autoria, mas se tornaram 
populares devido à sua interpretação. Nomes 
como ‘Tareco e Mariola’, ‘Filho do Dono’, ‘De 
mala e cuia’, ‘Vida boa aperriada’, ‘Espumas 
ao vento’, ‘A natureza das coisas’ fazem parte 
da cultura popular nordestina de tal maneira 
que, mesmo quem não conhece Flávio José, 
cantarola suas canções com facilidade. Como 
consequência, em seus shows é grande a 
participação do público, cantando em coro 
praticamente todas as músicas.

DESTAQUES
Hoje à noite, além de Flávio José, os 

grupos Os Três do Xamego e Flor de Caruá 
animam a noite. O trabalho do Flor de Caruá 
é baseado no mais autêntico forró tradicio-
nal. Antes chamado de Trio Forrofiá, o grupo 
surgiu em 2000 e mudou para o nome que 
usa atualmente em fevereiro de 2008, em 
homenagem a uma planta nativa do Nor-
deste brasileiro. 

Comandada pelo baixista Haniel Carva-
lho, a banda Flor de Caruá já passou por toda 
a extensão do Estado levando seu forró ani-
mado. Além de Haniel Carvalho, fazem parte 
do grupo os músicos João Silva, na sanfona, 
Zé Adailton, na zabumba e Germana Alves, 
na voz e no triângulo.

Já Os Três do Xamego é um dos mais 
antigos da Paraíba, formado por José dos 
Santos (sanfona), Arimatéia (vocal e zabum-
ba) e Bené (triângulo). Com mais de 20 anos 
de carreira, o grupo, liderado por Arimatéia, 
que também compõe, leva a todos os cantos 
do Nordeste a alegria do forró pé-de-serra.

ShowS DE hoJE à noITE
18h - Ciranda Tupinambá, do Mestre 

Carboreto (cultura popular)
19h30 - Flor de Caruá (cultura popular)
21h - Os Três do Xamego (palco)
22h30 - Flávio José (palco) 

FOTO: Divulgação

O cantor dá o tom 
da despedida das 
comermorações do São 
João com muito forró no 
Ponto de Cem Réis
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Volume reciclado aumentou 13% em cinco anos no país 
}De 2003 e 2008, o material 
passou de 5 milhões de 
toneladas para 7,1 milhões

Nos últimos anos, o 
volume de lixo urbano re-
ciclado no Brasil aumentou. 
Entre 2003 e 2008, passou 
de 5 milhões de toneladas 
para 7,1 milhões, equiva-
lente a 13% dos resíduos 
gerados nas cidades, segun-
do dados do Compromisso 
Empresarial para a Reci-
clagem (Cempre).

O setor movimenta cer-
ca de R$ 12 bilhões por ano. 
Mesmo assim, o país perde 
em torno de R$ 8 bilhões 
anualmente por deixar de 
reciclar os resíduos que são 
encaminhados aos aterros 
ou lixões, de acordo com es-
tudo do Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada 
(Ipea) encomendado pelo 
Ministério do Meio Ambi-
ente. Isso porque o serviço 
só está presente em 8% dos 
municípios brasileiros

“Se os resíduos são mis-
turados, em geral, apenas 
1% pode ser reciclado. Se há 
a separação correta, o índice 
de aproveitamento passa 
para 70% ou mais”, explica 
a diretora-excutiva da Bras-
il Ambiental, Marialva Lyra. 
Ela destaca a importância 
da coleta seletiva para o pro-
cesso da reciclagem.

CATAdoRES - O Movi-
mento Nacional dos Catado-
res de Materiais Recicláveis 
(MNCR) surgiu no final dos 

anos 90 e hoje está presente 
em praticamente todo terri-
tório nacional por meio de 
600 bases, entre associações 
e cooperativas, e de 85 mil 
catadores organizados.

“Noventa e nove por-
cento do material reciclável 
que vai para a indústria pas-
sa pelas mãos dos catadores 
organizados e não organiza-
dos”, relatou o articulador e 
um dos fundadores do mov-
imento, Eduardo Ferreira de 

Paula, também secretário 
da Rede Latino Americana e 
do Caribe de Catadores.

O Diagnóstico do Mane-
jo de Resíduos Sólidos de 
2009, realizado pela Sec-
retaria Nacional de Sanea-
mento Ambiental, apontou 
que a participação das as-
sociações de catadores com 
apoio da prefeitura na cole-
ta seletiva ocorre em 30% 
das cidades brasileiras.

A lei 11.445 estabe-

lece as diretrizes nacio-
nais para o saneamento 
básico e permite que as 
prefeituras contratem as 
organizações de catado-
res para fazer o trabalho 
de coleta seletiva. “Assim 
as cooperativas viram um 
negócio e não apenas uma 
atividade social”, afir-
ma Eduardo Ferreira de 
Paula. 

Para a socióloga, Elis-
abeth Grimberg, coordena-

dora-executiva do Institu-
to Polis, as prefeituras são 
fundamentais. 

“O poder público mu-
nicipal terá que investir e 
coordenar todo processo 
e implantar tecnologias 
voltadas para a reciclagem 
e coimplementar proces-
sos de integração dos cata-
dores, associações e coop-
erativas”, afirma.

O alumínio é o campeão 
de reciclagem no país, com 

índice de 90%, segundo 
os Indicadores de Desen-
volvimento Sustentável de 
2010 do IBGE. Isso se deve 
ao alto valor de mercado 
de sua sucata, associado 
ao elevado gasto de ener-
gia necessário para a pro-
dução de alumínio metáli-
co. Para o restante dos 
materiais, à exceção das 
embalagens longa vida, os 
índices de reciclagem vari-
am entre 45% e 55%.

A reciclagem de lixo movimenta cerca de R$ 12 bilhões por ano, mas o pais ainda perde em torno de R$ 8 bilhões por não reciclar os resídios enviados aos aterros

 Cerca de 60% das 
emissões de gases de efei-
to estufa no Brasil são re-
sultantes principalmente 
de ações de desmatamen-
to, segundo dados do Mi-
nistério de Ciência e Tec-
nologia. Por este motivo, o 
combate à devastação das 
florestas brasileiras tem 
recebido especial atenção 
do governo brasileiro. No-
vas diretrizes de atuação 
já foram colocadas em 
prática em planos especí-
ficos para preservação dos 
dois biomas mais afetados 
no país, a Amazônia e o 
Cerrado. 

Desde 2004, o Plano 
de Ação para Prevenção 
e Controle do Desmata-
mento da Amazônia Legal 
(PPCDAM) tem estimulado 
a regularização do uso da 
terra, a implementação de 
uma cadeia produtiva mais 
sustentável e o monitora-
mento ambiental, como 

medidas para conter a ex-
pansão do desmatamen-
to. Esse trabalho acontece 
de forma integrada, com a 
atuação de 13 ministérios, 
governos estaduais e mu-
nicipais, sob a coordena-
ção da Casa Civil da Presi-
dência da República. 

Os resultados já fo-
ram sentidos: em 2011, 
o Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe) 
registrou o menor índice 
de desmatamento des-
de 1988: 6,2 mil km². Em 
2004, este número era de 
27,7 mil km². De 2004 a 
2011, a taxa de desmata-
mento  reduziu em 78%. 
A meta é que em 2020 
essa taxa recue para me-
nos de 4 mil km² de des-
matamento ao ano.

Para realizar estas me-
dições, o PPCDAM conta 
com importantes ferra-
mentas de monitoramento 
via satélite desenvolvidas 

pelo Inpe. O Projeto de 
Monitoramento da Flores-
ta Amazônica por Satéli-
tes (PRODES) identifica e 
quantifica os processos de 
desmatamento em áreas 
florestais ano a ano. Já o 
programa de Detecção do 
Desmatamento em Tem-
po Real (DETER) executa o 
monitoramento constante-
mente e é usado pelo Inpe 
para alertar sobre desma-
tamento, permitindo  a 
atuação imediata  da fisca-
lização ambiental do Iba-
ma e dos órgãos estaduais 
de  meio ambiente.

 
CERRADO - Plano se-

melhante ao da Amazônia 
foi criado, em 2010, para 
proteger o Cerrado. O Pla-
no de Ação para Preven-
ção e Controle do Desma-
tamento e das Queimadas 
no Cerrado (PPCerrado) 
também atua na regulari-
zação de terras, na fiscali-

Plano combate desmatamentos e queimadas
ações Preventivas

zação, no monitoramento 
e na criação de alternativas 
sustentáveis para o bioma. 

 Foram definidas mais 
de 130 ações pontuais que 
já estão colocadas em prá-
tica, como o aumento do 
volume de recursos dispo-
nibilizados em linhas de 
crédito rural especialmente 

para recuperação de áreas 
degradadas, a redução de 
incêndios florestais, a dis-
seminação de práticas sil-
viculturais e agropecuárias 
sustentáveis, entre outras.

Entre 2008 e 2009 fo-
ram registradas 7,6 mil 
km² (0,37%) de áreas des-
matadas. Já entre 2009 a 

2010, o número baixou 
para 6,4 mil km² (0,32%), 
segundo dados do Ibama, 
responsável por monitorar 
este bioma no país. A meta 
estabelecida pelo Ministé-
rio de Meio Ambiente com 
o PPCerrado é de reduzir 
em 40% a devastação até 
2020. 

O governo aumenta a fiscalização para reduzir os estragos provocados pelas queimadas

FOTOS: Divulgação



Um compromisso firma-
do entre a direção do Hospital 
Universitário Lauro Wander-
ley (HULW), a Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa, mais 
o Governo do Estado, evitará 
o fechamento da unidade de 
pediatria da unidade hospita-
lar em função da falta de mé-
dicos plantonistas. 

De acordo com informa-
ções da assessoria de Comu-
nicação do HULW, o Governo 
Estadual pagará 20 plantões 
e a Prefeitura de João Pessoa, 
10, além de um diarista, para 
os pediatras do hospital, até 
que novos médicos, classi-
ficados no mês passado em 
um concurso público realiza-
do pela UFPB, sejam chama-
dos para trabalhar no órgão. 
Segundo o diretor do HU, João 
Batista, revelou que o hos-
pital possui atualmente seis 
médicos, mas seriam neces-
sários pelo menos mais cinco 
profissionais para manter os 
plantões e o atendimento di-
ário.

João Batista contou que 
a unidade de pediatria do 
Hospital Universitário está 
sofrendo uma deficiência mé-
dica que foi agravada com a 
aposentadoria de quatro 

O registro do número de 
picadas de escorpiões na gran-
de João Pessoa tem aumentado 
nos últimos meses por conta do 
período chuvoso. Somente no 
mês de maio último, o Centro 
de Assistência Toxicológica (Ce-
atox) notificou 181 casos, en-
quanto que neste mês de junho, 
até a manhã de ontem, tinham 
sido notificados 152 casos.

A coordenadora do Cea-
tox, Maria de Fátima Marques, 
informou que o bairro onde 
se registra o maior número de 
pessoas picadas por escorpi-
ões é Mangabeira. “Não existe 
uma área específica na Grande 
João Pessoa onde se registre 
uma incidência desse animal. 
No bairro de Mangabeira se 
registra o maior número de ca-
sos por ele ter um grande índi-
ce habitacional”, revelou.

Ela explica que é natural 
o índice de picadas por escor-
piões aumentar no período da 
chuva. “Como o inverno neste 
ano tem sido bastante inten-
so, é natural que ocorra um 
aumento no índice de picadas, 
porque eles saem para se aca-
salar e equilibrar a tempera-
tura do corpo, já que eles são 

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Acordo evita fechamento da pediatria
hospital universitário

}Governo do estado e prefei-
tura Municipal vão pagar por 
serviços dos médicos

saúde
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@ananiribeiro @luistebosa verdadeiro serviço público de saúde pública.uma 
ppp na área da saúde pública seria bem vinda

Notificação de 
coqueluche no DF

Tratamento de 
vitiligo mais barato

Avaliação do serviço 
de saúde pública

O dermatologista do Hos-
pital Regional da Asa Norte (Hran) 
em Brasília Eugênio Reis disse que 
a técnica de tratamento do vitiligo, 
apresentada pelo médico indiano 
Davinder Parsad durante encontro em 
Brasília, existe desde 1987, mas era 
muito cara e inviável para os médicos 
brasileiros. Entretanto, nos últimos 
cinco anos, com o avanço da biologia 
molecular e a substituição de certos 
reagentes, o tratamento tornou-se 
mais barato.

O aprimoramento da técnica 
foi apresentado por Parsad durante o 
14º Congresso Brasileiro de Cirurgia 
Dermatológica, promovido na semana 
passada pela Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Dermatológica (SBCD), que re-
uniu cerca de 2.500 médicos do Brasil 
e convidados estrangeiros. O objetivo 
é divulgar os avanços de técnicas de 
tratamento e tornar os profissionais 
mais atualizados para cuidar dos pa-
cientes, sobretudo aqueles que não 
respondem às técnicas clássicas. “No 
procedimento tradicional, além do uso 
de pomadas e remédios, a técnica é 
agressiva, pode deixar cicatrizes”, 
esclareceu.

Os habitantes do Espírito 
Santo são os que pior avaliam a 
qualidade da saúde pública presta-
da no Estado. De zero a dez, a nota 
atribuída foi 2,07. A média nacional 
foi 5,29. Mato Grosso, por outro 
lado, foi o Estado com nota mais 
alta, 7,3. Os dados são da Caravana 
Nacional da Saúde 2012, coordena-
da pelo Conselho Federal de Medici-
na (CFM).

A pesquisa, realizada pelos 
conselhos regionais de Medicina 
(CRMs), ouviu cerca de 500 pessoas, 
em 43 municípios de 14 estados 
brasileiros com os piores índices de 
Desenvolvimento Humano (IDH) do 
país.  O município que teve a nota 
mais baixa foi também do Espírito 
Santo, 1,5 em Pedro Canário. O mu-
nicípio brasileiro que se saiu melhor 
na avaliação dos habitantes foi Lati, 
em Pernambuco, com nota de 8,1. A 
pesquisa dos CRMs também avaliou 
a qualidade dos serviços públicos 
em geral, como lazer, educação, 
transporte, moradia, coleta de lixo,-
combate ao uso de drogas e com-
bate à corrupção. 

O Distrito Federal apresen-
tou, no primeiro semestre de 2012, 
54 casos de coqueluche notificados 
e seis confirmados, segundo dados 
da Secretaria de Saúde. Embora o 
número de casos confirmados deste 
semestre seja menor que o do ano 
passado inteiro, que ficou em 23, a 
quantidade de casos notificados já é 
maior: durante todo o ano de 2011, 
foram 38.

De acordo com a enfermeira 
Cristina Segatto, da Gerência de Vig-
ilância Epidemiológica e Imunização 
da Secretaria de Saúde do DF, não 
se pode dizer, no entanto, que a 
doença esteja crescendo. Para ela, 
a coqueluche sempre existiu, princi-
palmente entre crianças menores de 
1 ano, porque ainda não finalizaram 
o calendário de vacinação.

Cristina Segatto orienta os 
pais a prestar atenção ao calendário 
de vacinas dos filhos. “A coqueluche 
é uma doença grave, mas a pre-
venção é simples”, diz. A enfermeira 
lembra que adultos também podem 
pegar a doença e que alguns sinto-
mas fazem com que ela seja confun-
dida com uma alergia.

profissionais. Ele adiantou que 
já foi realizado um concurso, 
mas os pediatras ainda não 
foram contratados, o que de-
manda cerca de 30 dias.

“Como não podemos es-
perar este período, solicita-
mos ajuda das Secretarias Es-
tadual e Municipal de Saúde 
para contratar profissionais 
que possam assumir pelo 

menos parte das atividades”, 
informou o diretor do HU, 
adiantando que hoje é o últi-
mo dia que a unidade de pe-
diatria possui escala de plan-
tão médico, por isso, não está 
recebendo mais nenhum pa-
ciente. E lamentou: “Nós não 
temos um número de profis-
sionais suficiente que dê se-
gurança para o atendimento 

dos internados. Por isso, não 
posso receber uma criança 
com um problema um pouco 
mais sério de saúde, porque 
ela pode vir a morrer no hos-
pital”.

A unidade de pediatria 
do HULW estava com 27 
plantões para serem preen-
chidos por causa do déficit 
de profissionais. Se fechar, 

a situação ficará crítica para 
atendimento de pacientes 
do SUS, uma vez que os hos-
pitais que atendem crianças 
– Arlinda Marques e o Hos-
pital do Valentina Figueire-
do – estão lotados; o Hospi-
tal Santa Paula fechou e o do 
Amip (Assistência Médica 
Infantil da Paraíba) não é 
credenciado.

Hospital Universitário necessita de pelo menos mais cinco médicos para fazer atendimento; atualmente, só conta com seis profissionais

Fotos: Divulgação

volta da venda fora do 
balcão causa divergência

ReméDiO sem ReceiTA

Brasília – a audiência 
pública que debateu on-
tem a volta da venda de 
remédios que não exigem 
receita médica, ao alcan-
ce do consumidor, dividiu 
opiniões da indústria de 
medicamentos e farma-
cêuticos.

Desde 2010, farmácias 
e drogarias são obriga-
das a vender medicamen-
tos isentos de prescrição 
médica somente atrás do 
balcão. Com isso, os re-
médios deixaram de ficar 
expostos em gôndolas e 
prateleiras de livre acesso 
ao consumidor.

agora, a agência na-
cional de vigilância sani-
tária (anvisa) coloca em 
discussão o fim da obri-
gatoriedade, depois de um 
estudo mostrar que a ven-
da atrás do balcão reduz o 
poder de escolha do cliente 
na hora de comprar esses 
medicamentos, entre eles, 
antigripais e analgésicos.

os farmacêuticos de-
fendem a manutenção da 
regra. para os profissionais, 
o acesso livre a remédios 
aumenta o risco de autome-
dicação e de intoxicações, 
pois a maioria das pessoas 
desconhece os efeitos co-
laterais à saúde e reações 
adversas causadas pelos 
medicamentos isentos de 
prescrição médica.

“É um retrocesso. não 
pode vender no supermer-
cado, mas pode vender na 

farmácia sem orientação?”, 
perguntou em tom de quei-
xa o presidente do Conselho 
Federal de Farmácia (CFF), 
Walter Jorge João, ao relem-
brar veto da presidenta Dil-
ma rousseff ao comércio de 
remédios nas prateleiras dos 
supermercados.

na avaliação dos fabri-
cantes de remédios, o brasi-
leiro é informado o bastante 
para comprar medicamento 
sem a ajuda do balconista ou 
farmacêutico. na maioria dos 
casos, o cliente teve orienta-
ção profissional antes de le-
var o produto para casa, disse 
aurélio saez, representante 
da associação Brasileira da 
indústria de Medicamentos 
isentos de prescrição (abi-
mip). “em 90% das compras 
de medicamentos isentos de 
prescrição médica nas farmá-
cias, o consumidor já sabe o 
que levar porque já tinha ido à 
drogaria antes. ele (consumi-
dor) consegue ter autonomia 
para comprar”, alega.

técnicos da anvisa argu-
mentam que a influência do 
balconista e do atendente na 
decisão do consumidor dobrou 
após a norma entrar em vigor. 
a venda de remédios livres de 
receita indicados por um fun-
cionário da drogaria passou 
de 4,6%, em 2007, para 9,3%, 
em 2010, conforme estudo da 
consultoria privada iMs health, 
que avalia o mercado farma-
cêutico.

segundo Dirceu Barbano, 
diretor-presidente da anvi-

sa, o consumidor tem en-
contrado dificuldade, por 
exemplo, em comparar 
preços dos produtos atrás 
do balcão. 

“essa medida [venda 
do remédio atrás do bal-
cão] pode ter gerado mais 
distorções do que bene-
fícios para quem compra. 
não é o consumidor que 
tem escolhido se quer o 
remédio do laboratório a, 
B ou C”.

na época em que a 
norma foi aprovada, um 
dos argumentos da vigi-
lância sanitária era coibir 
os casos de intoxicação 
que surgiam. 

os remédios de ven-
da livre, no entanto, res-
pondem por apenas 4% 
dos casos de intoxica-
ção medicamentosa no 
país, conforme dados da 
universidade estadual de 
Campinas (unicamp) cita-
dos por Barbano.

Farmácia e 
drogaria são 
obrigadas a 
vender medica-
mentos isentos 
de prescrição 
médica atrás 
do balcão

Número de picadas de 
escorpião cresce em JP

animais pecilotérmicos, que 
precisam de fatores externos, 
diferentemente do ser huma-
no que é homeotérmico, com 
temperatura constante em 
torno de 36,5º”, informou a co-
ordenadora.

Os sintomas de uma pes-
soa picada por escorpião são o 
de dor, que é pontada no local 
da picada, podendo se irradiar 
para todo o membro, associa-
do a dormência. Em crianças 
menores de 7 anos e pessoas 
idosas, podem apresentar ou-
tras manifestações clínicas a 
exemplo de náuseas, vômitos, 
cefaléias, febre, dor abdomi-
nais, diarréia, palpitações, su-
dorese e hipertensão.

Como maneira de preven-
ção as pessoas devem evitar 
o acúmulo de lixo e entulhos 
nas casas, limpar as caixas de 
gordura regularmente, entre 
outras. A vítima de qualquer 
inseto perigoso deve ligar para 
o Ceatox para receber a orien-
tação do que fazer ou se dirija 
até o local. O Ceatox fica locali-
zado no Hospital Universitário 
Lauro Wanderley e mantém 
um plantão de 24 horas. Infor-
mações ou registros de casos 
podem ser feitos pelos fones: 
3224-6688/3216-7007 ou 
pelo 0800-6001.

Ataque do inseto é mais comum em época de inverno, diz Ceatox
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Como uma de suas 
principais estra-
tégias para cres-
cer mais ainda no 
ramo de Ensino 

Superior do mercado da 
América Latina, o Grupo Es-
tácio, um dos maiores e mais 
conceituados na região, for-
mado por 33 instituições 
entre universidades, centros 
universitários e faculdades, 
pretende criar ampliar os 
cursos nos setores de turis-
mo e hotelaria para outras 
cidades brasileiras, inclu-
sive para a Paraíba, para 
atender às oportunidades 
geradas pela realização no 
Brasil da Copa do Mundo em 
2014 e dos Jogos Olímpicos 
em 2016.

 O Grupo Estácio finali-
zou, nesta semana, a aquisi-
ção da faculdade paraibana 
IDEZ  (Empreendimentos Edu-
cacionais Sociedade Simples), 
mantenedora da Faculdade de 
Tecnologia Ibratec de João 
Pessoa, instituição fundada 
no ano de 2005, na Capital.

Outra estratégia da Está-
cio para ampliar os negócios 
no segmento de Ensino Su-
perior é a expansão através 
de atuação no ensino à dis-
tância, que, segundo informa 
Rogério Melzi, presidente do 
grupo, apresenta forte ten-
dência de crescimento, dada 
a sua atratividade de preço e 
maior conveniência de loco-
moção, podendo atrair alu-
nos das classes media-baixa 
e baixa.

“Como exemplos, po-
demos citar os cursos na 
área de Petróleo & Gás que 
lançamos com sucesso nos 
últimos anos, dada a eleva-
da demanda a partir do de-
senvolvimento da indústria 
petrolífera nacional”, diz Ro-
gério Melzi.

No que se relaciona à 
Paraíba, segundo afirma Ro-
gério Melzi, “o Estado expe-
rimenta um ciclo de investi-

A Estácio foi fundada há 
42 anos e está presente em 
todas as regiões geográficas 
do Brasil, possui cerca de 4 
mil funcionários, um corpo 
docente de 7,5 mil professo-
res e 278,6 mil alunos matri-
culados. Formada por 33 ins-
tituições de Ensino Superior, 
entre Universidades, Centros 
Universitários e Faculdades, 
está presente em 18 estados.

Com um total de 69 
campi, a instituição oferece 
diversos cursos presenciais 
e a distância de Graduação 
Tradicional, Tecnológica e 
Licenciatura nas áreas de 
Ciências Exatas, Biológicas e 
Humanas. Dispõe, também, 
de cursos de Pós-graduação 
lato-sensu presenciais e a 
distância, cinco cursos de 
Mestrado e três cursos de 
Doutorado (Direito, Odonto-
logia e Educação), avaliados 
com elevados conceitos de 
qualidade pelo MEC (Capes), 
além de cursos de extensão 

Ensino a distância é um dos setores que a corporação também pretende ampliar em todo o país, informa o presidente Rogério Melzi (detalhe)

Educação
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Maior grupo de ensino privado do país compra a iDEZ: Conselho Administrativo da 
Estácio Participações aprovou a ... http://bit.ly/OqjgUt

Grupo Estácio
Instituição investirá em curso de turismo na PB

cerca de 500 alunos, sendo 
300 de graduação (o total 
de vagas autorizadas é de 
1.350) e 200 de pós-gradua-
ção. Seu portfólio é concen-
trado em cursos superiores 
tecnólogos. São três em ofer-
ta atualmente: Análise e De-
senvolvimento de Sistemas, 
Redes de Computadores e 
Design Gráfico. 

O IGC da iDEZ (Índice 
Geral de Cursos), emitida 

pelo MEC, é de 3, numa es-
cala de 1 a 5, avaliação que 
permite à instituição autori-
zação para abrir novos cur-
sos e expandir a oferta na 
cidade. Na pós-graduação, a 
oferta atual inclui diversos 
cursos em quatro áreas: Aná-
lise e Desenvolvimento de 
Sistemas, Gestão e Negócios, 
Conectividade e Segurança e 
Design e Comunicação.

Para o diretor da Está-

cio na Região Nordeste, Jessé 
Hollanda, a Capital da paraíba 
pode esperar uma instituição 
reconhecida pela excelência 
acadêmica e foco na empre-
gabilidade dos seus alunos. 
“Esta é a história de sucesso 
que estamos construindo no 
Nordeste. No Ceará, onde es-
tamos prestes a virar centro 
universitário, temos 22 mil 
alunos em 3 campi: dois na 
capital, Fortaleza, e em Jua-

zeiro do Norte, onde criamos 
a primeira faculdade de medi-
cina privada no Nordeste. Na 
Bahia, já somos centro uni-
versitário. No Rio Grande do 
Norte, com as aquisições que 
fizemos, também temos uma 
operação muito forte. Sem 
falar na operação de Ensino a 
Distância (EAD), que já conta 
com mais de 8,5 mil alunos 
matriculados nos sete polos 
credenciados na Região.”

mentos e oportunidades sem 
precedentes, com a instalação 
do novo Distrito Industrial, 
do Polo Digital e a chegada de 
dezenas de novas empresas 
dos mais variados ramos de 
atividades. A população, por-
tanto, precisará como nunca 
se capacitar. E a chegada da 
Estácio, com seu modelo de 
ensino inovador, tecnológico 
e nacionalizado, fará a dife-
rença em João Pessoa, como 
tem feito no restante do Nor-
deste”.

 O negócio que envol-
veu a compra da faculdade 
paraibana foi firmado pela 
controlada indireta Socie-
dade Educacional Atual da 
Amazônia, foi fechado por 
R$ 2,75 milhões a serem pa-
gos em dinheiro e em assun-
ção de dívidas e obrigações 
da iDEZ.

A Estácio também é 
uma das melhores institui-
ções de Ensino Superior do 
Brasil, com mais de 260 mil 
alunos, presente em todas 
as regiões do país e com 40 
anos de atuação. O grupo 
educacional tem hoje várias 
instituições distribuídas em 
17 estados.

A Estácio oferece cursos 
de graduação (bacharelado 
e licenciatura), graduação 
tecnológica e pós-graduação, 
nas modalidades, presencial, 
a distância e a distância se-
mipresencial.

O valor da compra da 
IDEz pelo Grupo Estácio foi 
de R$ 2,75 milhões. A aqui-
sição marca a chegada da 
Estácio na Paraíba, que atu-
almente já é a instituição de 
Ensino Superior privado lí-
der na região Nordeste: são 
69 mil alunos em sete esta-
dos: Bahia, Sergipe, Alagoas, 
Pernambuco, Rio Grande do 
Norte, Ceará e Maranhão. 
No final de maio, a Estácio 
anunciou a compra da Facul-
dade São Luís, no Maranhão.

 A Faculdade iDez tem 

e educação corporativa.
A Estácio mantém par-

cerias acadêmicas com a 
Ecole Hôtelière de Lausan-
ne (Hotelaria suíça), a Alain 
Ducasse Formation (Gastro-
nomia francesa) e a Univer-
sidade de Coimbra (Direito 
em Portugal). 

Um dos principais dife-
renciais da Estácio é a oferta 
personalizada de material di-
dático aos alunos, sem custo 
adicional. São capítulos inte-
grais das melhores obras para 
cada disciplina e curso, com o 
pagamento integral dos direi-
tos autorais. Em 2011, o ma-
terial didático começou a ser 
disponibilizado para novos 
alunos em tablets.

O negócio, firmado pela 
controlada indireta Socie-
dade Educacional Atual da 
Amazônia, foi fechado por R$ 
2,75 milhões a serem pagos 
em dinheiro e em assunção 
de dívidas e obrigações da 
iDEZ.

Instituição foi fundada há 42 anos

A partir da próxima 
terça-feira, até o dia 21 
de setembro, as pessoas  
já cadastradas pela Comis-
são Permanente do Con-
curso Vestibular (Coperve) 
como fiscais de provas 
poderão atualizar seus 
dados cadastrais no site 
do órgão, no endereço 
eletrônico www.coperve.
ufpb.br. Já o período de 
inscrição de novos fiscais 
de prova será de 4 a 28 
de setembro.

De acordo com edital  
da Coperve, poderão se 
inscrever para fiscalizar 
as provas do Processo 

Coperve realiza cadastro na próxima semana 

FIscal dE PrOva dO vEstIbular

Seletivo Seriado – PSS 2013 
professores de instituições 
públicas de Ensino Superior, 
servidores da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) 
que tenham diploma de 
graduação, professores da 
rede pública de ensino que 
tenham curso de licenciatu-
ra, alunos de graduação ou 
de Pós-graduação da UFPB.

A entrega dos docu-
mentos deverá ser efetu-
ada nos dias úteis no ho-
rário das 8h às 12h e das 
14h às 17h nos seguintes 
locais: Em João Pessoa, na 
sede da Coperve; Areia, na 
Coordenação de Ciências 
Biológicas do Centro de 
Ciências Agrárias; Bananei-
ras, na Secretaria do Curso 

de Licenciatura em Ciências 
Agrárias; Mamanguape e 
Rio Tinto, na Biblioteca; 
Campina Grande, na Coor-
denação Central da Com-
prov da UFCG; Patos, na 
sede da ADUFCG na UFCG; 
e em Souza, no Centro Aca-
dêmico de Direito da UFCG.
Mais informações pelo tele-
fone (83) 3244-1580.

Isenção
A Coperve continua rea-

lizando até as 18h do dia 23 
de agosto o cadastramento 
dos alunos da rede pública 
de ensino que desejam ob-
ter isenção da taxa de inscri-
ção do PSS-2013 da Univer-
sidade Federal da Paraíba. 
Para se inscrever, os alunos 

devem estar matriculados 
no 3º ano do Ensino Mé-
dio ou no programa Edu-
cação de Jovens e Adultos 
– EJA da rede pública de 
ensino. O edital adverte 
que a isenção da taxa não 
desobriga o estudante de 
escola pública de se ins-
crever para o PSS-2013, 
no período de 8 a 26 de 
agosto, nem de adquirir o 
Manual do Candidato, no 
valor de R$10,00.

Para efetivar o ca-
dastro, os diretores das 
escolas deverão registrar 
o nome da pessoa a fazer 
o cadastramento dos alu-
nos no endereço eletrô-
nico www.coperve.ufpb.
br/sipervenet2/isentos. 

FOTOS: Divulgação

Cleane Costa
cleanec@gmail.com



Fernanda Yamamoto

A ESTILISTA Fernanda Yamamoto, que apre-
sentou coleção para o verão 2013 no São Paulo 
Fashion Week, inspirada nas formas das obras de 
Hélio Oiticica e nas cores das de Luiz Barragán, 
estará em João Pessoa no próximo dia 4.

Ela vem para avaliação dos trabalhos da segun-
da etapa do FashionTech e fará uma palestra sobre 
Processo Criativo no auditório do Sebrae.

FOTO: Goretti Zenaide

Estação das Artes
A CIDADE  de João Pessoa ganha hoje o novo prédio 

da Estação das Artes, parte integrante do complexo ar-
quitetônico Estação Cabo Branco, no Altiplano. O projeto 
tem assinatura do arquiteto Amaro Muniz e é composto de 
miniauditórios, um espaço para exposições com 1.200m2, 
restaurante e estacionamento para 400 automóveis.

A solenidade de inauguração será às 18h comandada 
pelo prefeito Luciano Agra, onde será aberta a exposição 
“Natureza Extrema”, do pintor polonês, radicado na Bahia, 
Frans Krajcberg.

Prêmio

UMA BELA 
PEÇA da joalheria 
F.Lavor será um dos 
prêmios de Melhor 
Traje Junino na Fei-
junina, neste domin-
go, no restaurante 
Panorâmico, do 
Clube Cabo Branco.

O evento 
conta com o apoio 
da genuinamente 
paraibana Cachaça 
Cigana, da Gráfica 
JB,  F.Lavor, Calza-
ture, Apoio Tur e 
Maison du Chef.

Ensino superior
O GRUPO ESTÁCIO, composto por univer-

sidades, centros universitários e faculdades, 
distribuídos em 18 Estados brasileiros, chega à 
Paraíba através da aquisição da Faculdade Idez, 
localizada no Mag Shopping.

Fundada há 40 anos, a instituição, que pos-
sui modelo de ensino inovador, oferece cursos 
de Graduação e Pós-Graduação presenciais, 
semipresenciais e à distância, além de mestra-
dos e doutorados.

Marcelo Sarmento e Geórgia Suassuna com Alain Moskowicz

Suzana Souto Amorim, Nereide Barreto e Catarina Morais Ribeiro em noite festiva

FOTO: Goretti Zenaide

Thiago de Mello
O GRANDE POETA amazonense Thiago 

de Mello está em João Pessoa para participar 
do Seminário O Grito Krajcberg, que acontece 
amanhã no auditório da Estação Cabo Branco.

Conhecido internacionalmente como um 
intelectual engajado na luta pelos Direitos Hu-
manos, Thiago de Mello é autor do conhecido 
poema “Os Estatutos do Homem”.

Vagas para juiz
O TRIBUNAL DO TRABALHO  da 6a Região, em 

Pernambuco, tornou público que está com três cargos 
vagos para juiz. Eles serão preenchidos por concurso 
público de provas e títulos.

Empresários Jorge Reis 
Viana, Sônia Vitoriano, 
Pedro Cavalcanti Freire, 
Valdeno Brito Filho e 
Paulo Vital Francisca-
no Amaral, professor 
José Loureiro Lopes, 
construtor Dalvanério 
Duarte Júnior, execu-
tivo Paulo Emílio Ama-
ral Farias, engenheiro 
Paulo Souto, Sra. Paula 
Cerqueira.

FOTO: Goretti Zenaide

Zezita Matos
O DOCUMENTÁ-

RIO paraibano “O olhar 
de Zezita”, escolhido 
entre 900 filmes ins-
critos no XIX Festival 
Íbero-Americano de 
Cinema e Vídeo, o Cine-
sul, será exibido ama-
nhã no Centro Cultural 
Correios, na cidade do 
Rio de Janeiro.

O filme, de Merci-
cleide Ramos, conta a 
trajetória da dama do 
teatro paraibano Zezi-
ta Matos, coordenado-
ra do Nape do Unipê.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Não tenho um caminho 
novo. O que eu tenho 
de novo é um jeito de 
caminhar”

“Caminhar sobre as 
nuvens não basta, 
precisamos criar e 
ousar”

THIAGO DE MELLO ELLEN JHAMILE

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

   Vem aí o Dia do Homem 
e, para homenageá-lo, a marca 
de cosméticos O Boticário, está 
trazendo para suas 3.260 lojas de 
todo o país, a partir da próxima 
semana, uma edição limitada da 
fragrância Quasar Oxygen. 
   O grande público não sabe, 
mas o Dia do Homem é comemo-
rado em 15 de julho. Portanto, 
homens,  vão à forra e peçam seus 
presentes!

Zum Zum Zum
   As amigas Selda Falcone, Nalyje Franca, Marilene Sá e Risomar Dias confirmaram 
presenças na Feijunina neste domingo.

   Também estarão curtindo o São Pedro da sociedade pessoense os casais Elza e 
Hermano Farias, Wilson e Nevinha Pereira, Joaquim e Nilza de Oliveira.

   Acontece hoje a comemoração da festa de São Pedro no abrigo de idosos da AMEM. 
Com missa de ação de graças celebrada pelo padre Gercione Araújo, seguida de lanche.

   Stella Lima comemorou seu aniversário reunindo a família e amigas no restaurante 
Tererê. Foi na noite da última quarta-feira.

   As belas Jenifer Lopes e Ivete Sangalo, que fazem show domingo em Recife, serão 
hóspedes do bacana Atlante Plaza, da Rede Pontes de Hotéis.

Luiz Lineu Matos da Costa e Cleide Bastos no animado São 
João do Panorâmico no Clube Cabo Branco

FOTO: Goretti Zenaide

Presenças bacanas de Bernadete e Grinberg Botelho

Evolution
ESTÃO À VENDA 

na Temakeria Nikai, em 
Manaíra, os ingressos 
para a festa Evolution 
Ultimate Fighter. O even-
to será dia 7, na Conces-
sionária Nissan.

Dicas da cegonha
PARA OS PAIS  de primeira viagem, a Coordenação 

de Humanização e Capacitação Funcional da Unimed JP 
promove amanhã o curso Dicas da Cegonha. Será das 14h 
às 17h no auditório do Hospital com a finalidade de escla-
recer dúvidas sobre a gravidez e transmitir conhecimentos 
práticos que ajudarão durante os cuidados com a criança.

Rumos lança edital
ESTÁ LANÇADO  o novo edital Rumos Itaú Cultural, 

programa de apoio à produção artística e intelectual sin-
tonizado com a criatividade brasileira.

As modalidades são Audiovisual, Dança, Moda e Design, 
este último para trabalhos acadêmicos da pós-graduação 
(teses ou dissertações), concluídos nos últimos 5 anos, 
cujo tema tenha como foco a cadeia produtiva, da criação 
ao consumo final.
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Chuvas deixam mais de mil pessoas 
desabrigadas na Capital paraibana

tragédia

defesa Civil está de 
prontidão para atuar em 
todo o Estado

Página 14

A chuva deixou 1.050 
pessoas desabrigadas on-
tem em João Pessoa. De 
acordo com o coordenador 
da Defesa Civil do Municí-
pio, Francisco Noé Estrela, 
o maior número de desabri-
gados se deu nos bairros de 
Mandacarú, Alto do Mateus, 
José Américo e nas comuni-
dades São Rafael e Tito Sil-
va.“As pessoas foram abriga-
das em escolas municipais. 
Elas só voltarão para casa, 
após a Defesa constatar que 
não existe mais nenhum pe-
rigo nos locais”, afirmou.

Em 24 horas choveu em 
João Pessoa 50% da média 
histórica mensal para ju-
nho. Em todo o mês já são 
76% a mais de chuva na 
Capital paraibana do que 
o esperado para esta épo-
ca do ano. A média do mês 
de junho é de 301,7mm, 
até ontem já havia chovido 
532,6mm. Apenas do dia 
27 para o dia 28 choveu 
151,6mm, quase 30% do 
total de chuva do mês. Toda 
essa água causou conges-
tionamento nas principais 
vias da cidade, barreiras 
caídas, casas invadidas pela 
água, falhas no transporte 
público e uma grande mo-
bilização dos órgãos para 

Lidiane Gonçalves
lidianevgn@gmail.com

}Moradores só voltarão 
para suas casas quando 
não houver mais perigo

Dezenas de moradores do Bairro São José, em João Pessoa, mais uma vez enfrentaram transtornos com as chuvas ao terem suas casas invadidas pelas águas

Fotos: Evandro Pereira

Apesar de todo o conges-
tionamento vivenciado pelos 
pessoenses durante a manhã 
de ontem, a Superintendên-
cia Executiva de Mobilidade 
Urbana de João Pessoa (Se-
mob) registrou apenas três 
acidentes de trânsito, todos 
sem vítimas. Um deles foi na 
rua da mata, no Cabo Branco, 
outro em frente ao Centro de 
Tecnologia, na UFPB e o ter-
ceiro na ladeira do Rangel. 

Os 40 agentes da Semob 
que estavam nas ruas e o 
contingente que controla-
va o trânsito através das 22 
câmeras de monitoramento 
tiveram bastante trabalho 
para fazer com que os car-
ros andassem, sobretudo nas 
principais ruas da cidade. A 
interdição parcial ou total de 
algumas vias, congestiona-
vam, em um efeito dominó 
todas as outras próximas.

Por causa de toda a con-
fusão no trânsito o transporte 
coletivo não conseguiu cum-
prir as viagens programadas, 
atrasando todas as viagens.

Confira algumas dicas 
de como dirigir na chuva: 
Reduzir imediatamente a ve-
locidade do veículo; acender 
os faróis baixos; evitar freios 
bruscos e manobras arris-
cadas; aumentar ainda mais 
a distância do veículo que 
segue a sua frente; em caso 
de chuva forte, melhor parar 
fora da via, em local seguro, 

que não seja debaixo de ár-
vores e fiação elétrica; ligue 
o limpador de pára-brisa e o 
desembaçador e não atraves-
sar local alagado.

Árvores
A coordenação de poda 

programada da Semam/Se-
durb verificou a queda de 
duas árvores e de um galho, 
por causa das chuvas. “Caiu 
uma algaroba na Avenida 
Umbuzeiro, em Manaíra. 
A árvore não é apropriada 
para o plantio em área ur-
bana. Caiu ainda uma árvore 
em um terreno particular, no 
jardim Cidade Universitária 
e um galho de Brasileirinho 
no Jardim 13 de Maio. Em ne-
nhuma das ocasiões alguém 
ficou machucado. As árvores 
também não atingiram casas 
ou carros”, explicou Anderson 
Fontes, coordenador do setor.

Áeroporto
De acordo com o supe-

rintendente da Infraero em 
João Pessoa, Alexandre Oli-
veira, dos 16 voos da madru-
gada (de quarta-feira para 
quinta-feira) nove foram pre-
judicados por causa das chu-
vas. “Três dos vôos tiveram 
que ir para Natal e depois 
retornaram e pousaram em 
João Pessoa, um outro voo 
pousou em Recife e outros 
quatro tiveram a decolagem 
atrasada”, confirmou.

tentar driblar os problemas 
ocasionados.

No Bairro São José mo-
radores se viram mais uma 
vez com suas casas invadi-
das pelas águas.

Em apenas 24 horas 
choveu em João Pessoa 30% 
do que já choveu no mês de 
junho. Os 151,6mm de chu-
vas que ocorreram entre o 
dia 27 e 28 correspondem 

a 50% do que deveria ter 
chovido no mês de junho, 
caso este fosse um mês que 
respeitasse a média histó-
rica. No entanto, já choveu 
em João Pessoa 532,6mm, 

76% a mais que a média 
histórica de junho, que é 
301,7 mm. 

E a previsão é que ocor-
ra mais chuva, principal-
mente no Agreste, Brejo e 

litoral. Nessas áreas podem 
ocorrer pancadas fortes. 
Nas regiões do Cariri, Ser-
tão e Alto Sertão, a meteo-
rologia prevê céu nublado e 
chuvas em pontos isolados.

No início da manhã, 
por volta das 7h30, uma 
parte da barreira que mar-
geia a BR 230, na altura do 
km 19 desabou, soterrando 
um carro e três motos. Ape-
sar disso, apenas uma pes-
soa foi encaminhada para o 
hospital de Emergência e 
Trauma Senador humberto 
lucena. Pedro Barbosa de 
Oliveira, de 28 anos passou 
por exames e após duas ho-
ras de internação recebeu 
alta hospitalar.

De acordo com o coor-
denador da Defesa Civil de 
João Pessoa, Rodrigo Mar-
ques, não houve ocorrência 
ligada à Barreira do Cabo 
Branco. “Temos uma faixa 
de rolagem interditada, mas 
isso foi desde o outro epi-
sódio de fortes chuvas. Por 
enquanto não temos nenhu-
ma ocorrência relacionada 
àquele local”, disse.

Rodrigo disse ainda que 
foram atendidas ocorrências 
nas comunidades São Rafael, 
Tito Silva, Alto do Matheus, 
em Cruz das Armas, Jardim 
Guaíba e Mandacaru. 

Em operação conjunta 
com a Polícia Militar, Corpo 
de Bombeiros e Secretaria 
de Estado da Saúde, a De-
fesa Civil Estadual está de 
prontidão e já disponibi-
lizou várias equipes para 
atuar nas áreas atingidas 

Barreira cai e soterra um carro e 3 motos

pela chuva na Paraíba. Du-
rante todo o ano foi reali-
zado o mapeamento das 
áreas de risco, foram feitos 
resgates simulados e ela-
borado o Plano de Contin-
gência para situações de 

emergência.
A Defesa Civil informou 

que até o final da manhã de 
ontem não havia sido regis-
trado nenhum chamado das 
cidades. “Estamos de plan-
tão para atender quem foi 

prejudicado por enchentes, 
deslizamentos. Também au-
xiliamos no transporte de 
vítimas e socorro nas áreas 
críticas”, assegura o coronel 
Rufino, da Defesa Civil Esta-
dual.

Parte da barreira que margeia a BR-230, na altura do Km 19, caiu soterrando quatro veículos

População vive caos no trânsito



Rodovias estaduais danificadas 
pelas chuvas são interditadas

Alerta
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COTIDIANO

> Defesa Civil está de  
prontidão para atuar 
em todo o Estado

O leitor é notícia!
Êrivaldo Junior - @juninho_jse

GOVERNO DA PARAIBA: AÇÃO CONJUNTA: Chuva deixa Defesa Civil de prontidão 
em todo Estado

As chuvas que caíram nas 
últimas 24 horas provocaram 
danos em alguns trechos das 
rodovias estaduais. Por causa 
disso, três estradas estão com 
áreas interditadas desde a tar-
de de ontem, após inspeção 
feita pelo Departamento de Es-
tradas e Rodagem (DER): a PB-
004, nas imediações da Ponte 
da Batalha, entre os municípios 
de Santa Rita e Cruz do Espírito 
Santo, na Região Metropolitana 
de João Pessoa; e a PB-054, no 
trecho que interliga a BR-230 
ao município de Itabaiana; e a 
rodovia que interliga a BR-230 
ao município de Ingá.

Em Itabaiana, as águas 
danificaram o desvio cons-
truído por conta das chuvas 
no ano passado. Na área da 
Ponte da Batalha, em Cruz do 
Espírito Santo, a enxurrada 
também destruiu boa parte 
do desvio existente. A Polícia 
Militar e a Polícia Rodoviária 
Estadual sinalizam os dois 
trechos com tráfego interrom-
pido, bem como as equipes de 
fiscalização do DER também 
foram deslocadas para auxi-
liar neste serviço. A previsão 
é de que até segunda-feira os 
desvios sejam refeitos, segun-
do avaliou o superintendente 
do DER, Carlos Pereira.

Para se dirigir a Cruz do 
Espírito Santo a alternativa é 
pela PB-073, via Café do Vento 
e Sapé, ou então por Mulungu. 
Na área de Itabaiana o acesso 
alternativo é seguir pela es-
trada de Juripiranga (PB-048) 
ou Pedras de Fogo (PB-032).  
Para acesso a Ingá as pessoas 
devem trafegar via Riachão do 
Bacamarte, pela BR-230.

A Defesa Civil Estadual 
está de prontidão e já dispo-
nibilizou várias equipes para 
atuar nas áreas atingidas pela 
chuva na Paraíba. O coordena-
dor da Defesa, coronel Walber 
Rufino, esclarece que várias 
atividades, a exemplo do ma-
peamento das áreas de risco, 
são desenvolvidas, durante o 
decorrer do ano, para ameni-
zar os transtornos desta época.

Depois de um longo período 
de estiagem que causou preocu-
pação e grandes prejuízos, princi-
palmente para quem trabalha na 
agricultura, as chuvas voltaram 
a cair em vários municípios serta-
nejos, renovando a esperança de 
quem vive na região do semi-árido 
paraibano, apesar dos índices se-
rem considerados baixos.

    A cidade de Patos, conside-
rada a Capital do Sertão, amanhe-
ceu chovendo ontem, deixando o 

Sertanejo tem esperança renovada
FIM DA ESTIAGEM

Jefferson Saldanha
Sucursal/Patos

A Defesa Civil Estadual fez o mapeamento das áreas de risco na tentativa de minimizar os transtornos causados à população em época de chuvas, como agora

Após uma noite de chu-
va intensa em João Pessoa, na 
quinta, as equipes da Secreta-
ria Municipal de Infraestrutura 
(Seinfra) concentraram on-
tem esforços para minimizar 
os transtornos causados pela 
água à população. As ações de 
manutenção são voltadas para 
a limpeza e desobstrução de 
galerias, resolução de pon-
tos de alagamentos e apoio às 
ações da Defesa Civil.

As equipes trabalham nos 
bairros de Mangabeira (Hilton 
Souto Maior), Jaguaribe (nas 
vias próximas à feira), Água 
Fria (nas proximidades do 
Centro Administrativo Munici-
pal), no Centro e nas avenidas 
Epitácio Pessoa, Dom Pedro II 
(com a Bento da Gama), João 
Machado (próximo à Cândida 
Vargas) e lateral da Unipê.

Os serviços estão con-
centrados também na limpe-
za do Rio Jaguaribe, na altu-
ra do limite entre os bairros 
Castelo Branco e Miramar. O 
objetivo é desobstruir o rio 
para possibilitar o escoamen-
to das águas, que, na manhã 
de ontem, chegou a cobrir a 
via. Outras equipes trabalham 
na Rua Cordélia Veloso Frade 
(Cidade Universitária), utili-
zando bomba de sucção para 
a retirada do excesso de água.

A Seinfra também dá 
apoio às ações da Defesa Ci-
vil. No caso do deslizamento 
da Barreira, na Comunidade 
Santa Clara, a secretaria fez a 
limpeza da pista para liberar 
o tráfego de veículos. Na Ave-
nida Desembargador Boto 
de Menezes (Riachinho), foi 
realizada ação semelhante, 

embora, neste local, o barro 
na pista não tenha sido decor-
rente de deslizamento. Nessas 
imediações, na Avenida Air-
ton Senna, a Seinfra, trabalha 
no fechamento de um buraco 
próximo ao Riacho São Bento.

O secretário de Infraes-
trutura, Marcelo Cavalcanti, 
pede a compreensão da po-
pulação e diz que todos os es-
forços estão voltados para dar 
solução rápida aos problemas 
causados pelo excesso de chu-
vas na Capital. Segundo ele, as 
chuvas deste mês têm sido atí-
picas. “Tivemos dias de chuvas 
intensas, alternados por dias 
de sol. Em apenas três dias de 
chuva intensa, foi ultrapassa-
da a média histórica prevista 
para João Pessoa no mês de 
junho”, diz.

Durante todo o ano, a 

Seinfra executa serviços se-
manais de manutenção, como 
limpeza e desobstrução do sis-
tema de drenagem em vários 
pontos da cidade (galerias, 
bueiros, canais, encostas, bar-
reiras e regiões ribeirinhas). 
No período de chuva intensa, 
esses serviços são intensifica-
dos, para facilitar o escoamen-
to das águas pluviais e evitar 
alagamentos.

Seinfra intensifica ações de limpeza em JP

Defesa Civil João Pessoa - 199 
Defesa Civil - 8828-8343 (para de-
mais municípios)
PRF – 191
Corpo de Bombeiros – 193 
Polícia Militar – 190
Samu - 192

Emergência 

A limpeza é necesssária para facilitar o escoamento das águas

FOTO: Evandro Pereira

clima do município bastante agra-
dável. Na região vários municípios 
registraram  índices de chuvas, po-
rém os números ainda não tinham 
sido registrados pelo escritório lo-
cal da EMATER.

De acordo com informações 
da empresa, o município de Cacim-
ba de Areia registrou precipitações 
no dias 25 e 27 de junho, cujos índi-
ces foram de 7,5 e 10,7 mm, respec-
tivamente, faltando o registro do 
dia 28, onde choveu também na 
cidade. Em Junco do Seridó, que 
fica na região do Vale do Jabugi, 
choveu no dia 23 -9,5 mm e 10, 6 

mm no dia 25. Na cidade de Malta 
choveu nos dias 23 e 25, sendo re-
gistrado 01 mm e 4,7 mm, respec-
tivamente. Em Passagem foram 
registradas precipitações nos dias 
25 e 27, cujos índices foram de 5,0 
mm e 4,7. 

Já em Patos as precipitações 
foram nos dias 20 -, 0,7 mm, dia 
23- 1,7 mm e dia 25- 3,5 mm. O mu-
nicípio de São José do Sabugi, tam-
bém localizado na região do Vale 
do Sabugi, registrou pancadas de 
chuvas nos dias 23 e 28, sendo 3,6 
mm no dia 23 e 5,8 mm no dia 28. 
A cidade de Santa Luzia registrou 

no dia 23- 3,3 mm, no dia 25 – 0,4 
mm, no dia 26- 2,4 mm no dia 27- 
2,3 mm e no dia 28- 1,3 mm. A ci-
dade de Santa Terezinha registrou 
um índice de 11, 4 mm no dia 25. 
Já Várzea no dia 22 teve 12,2 mm 
de chuvas e no dia 27 - 1,4 mm.

Mesmo calculando os inúme-
ros prejuízos econômicos e sociais 
causados pela seca na região a po-
pulação local torce para que conti-
nue chovendo para garantir pasto 
para os animais e água para popu-
lação que em muitos municípios 
depende de carros-pipa para ter 
acesso ao líquido.



} Presos são acusados 
de desviarem R$ 65 mi-
lhões em 13 prefeituras
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ESTADUALO leitor é notícia!

gêciara. - @_geciara
Shows decentes com frequência na Paraíba só em Campina Grande e João Pessoa.

Polícia Federal prende três prefeitos 
e mais 25 pessoas em vários municípios

oPeração Pão e CirCo

A Polícia Federal, em 
operação denominada “Pão 
e Circo”, prendeu ontem 28 
pessoas acusadas no desvio 
de R$ 65 milhões em 13 pre-
feituras paraibanas, recur-
sos destinados a custear a 
realização de eventos festi-
vos durante o São João, São 
Pedro, emancipações políti-
cas, reveillon, carnaval, car-
naval fora de época e outros. 
Dentre os presos estão os 
prefeitos de Alhandra, Re-
nato Mendes Leite; de Sapé, 
João Clemente Neto (João da 
Utilar) e de Solânea, Francis-
co de Assis Melo. Mais de 40 
mil escutas telefônicas fo-
ram feitas com autorização 
judicial e foi possível cons-
tatar a participação direta 
de prefeitos, seus familiares 
e servidores públicos, além 
de empresas “fantasmas” no 
ato criminoso. 

A Procuradoria Geral 
de Justiça do Estado deve 
pedir hoje, ao Tribunal Re-
gional Eleitoral da Paraíba 
o afastamento dos prefeitos. 
O Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região, sediado em 
Recife,  já determinou a sus-
pensão do repasse de recur-
sos federais do Ministério 
do Turismo para as 13 pre-
feituras paraibanas, onde foi 
constatado esquema crimi-
noso para desviar dinheiro 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Acusados com prisão temporária  (já presos)Investigações em prefeituras
As investigações feitas 

durante um ano pelo Mi-
nistério Público da Paraíba 
remetem a contratações re-
alizadas pelas prefeituras 
desde 2008, com verbas mu-
nicipais e estaduais. Já as in-
vestigações da PF são refe-
rentes a contratações feitas 
com recursos federais desde 
2009. “São duas investiga-
ções paralelas, distintas, 
que ocorreram concomitan-
temente e que, para o suces-
so dessa operação, houve a 
troca de informações entre 
PF e MPPB”, esclareceu o 
superintendente da PF, Mar-
cello Diniz Cordeiro. 

As investigações se-
gundo as autoridades foram 

feitas nas prefeituras de 
Mamanguape, Sapé, Solâ-
nea, Santa Rita, Itapororoca, 
Conde, Jacarau, Mulungu, 
Boa Ventura, Capim, Cuité 
de Mamanguape, Cabedelo e 
Alhandra. As irregularidades 
também foram constatadas 
na Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope). Segundo o 
procurador, todas as inves-
tigações apontaram direcio-
namento nos processos de 
licitação para contratar em-
presa responsável pelo show 
pirotécnico do último Ré-
veillon, em João Pessoa, por 
exemplo, o que teria resulta-
do na prisão temporária do 
diretor de evento do órgão, 
Gilmar Sales Cordeiro.

As fraudes eram feitas 
em licitações, dispensas e 
inexigibilidades de licitação, 
contratos com bandas mu-
sicais, montagem de palcos, 
som, iluminação, comercia-
lização de fogos de artifício, 
shows pirotécnicos, alu-
guéis de banheiros químicos 
e serviços de segurança. 

Além do superfatura-
mento dos objetos contrata-
dos, as investigações cons-
tataram a não prestação 
de serviços contratados e 
documentos forjados ates-
tando a falsa exclusividade 
de artistas e bandas para 
justificar irregularmente o 
procedimento de inexigibili-
dade de licitação. 

público através de irregula-
ridades nas contratações de 
bandas e serviços para even-
tos festivos.

O diretor de eventos da 
Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope), Gilmar 
Sales Cordeiro e José An-
tônio Azevedo Melo, pre-
sidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Públicos Mu-
nicipais de Rio Tinto e que 
responde pela Secretaria 
Geral da Federação dos Ser-
vidores Públicos Municipais 
da Paraíba (Fespem-PB), es-
tão entre as pessoas presas.  
A primeira-dama da cidade 
de Solânea, Lúcia de Fátima 

Lemos de Sousa Melo tam-
bém foi presa, enquanto que 
a primeira-dama do muni-
cípio de Alhandra, Fabiana 
Marinho Lins foi levada de 
forma coercitiva para pres-
tar esclarecimentos. 

O secretário de comuni-
cação da Prefeitura de Santa 
Rita, Jacy da Silva Mendonça 
é outro suspeito atrás das 
grades. Além de ser preso, 
ele foi autuado em flagran-
te delito por posse ilegal de 
duas armas.

Além das 28 prisões 
temporárias e sete manda-
dos de condução coercitivos 
expedidos pela Justiça, foram 

sequestrados bens imóveis, 
carros nacionais e importa-
dos e uma lancha, além da 
apreensão de armas sem re-
gistro, R$ 56 mil em espécie, 
HDs e documentos. No total 
foram 93 mandados judiciais 
expedidos e todos já cumpri-
dos. Cerca de 300 policiais 
federais, 30 policiais milita-
res, 20 auditores da Contro-
ladoria Geral da União e 12 
promotores de Justiça parti-
ciparam da operação que foi 
feita de forma conjunta entre 
a Polícia Federal, Ministério 
Público da Paraíba e CGU, 
com apoio ainda do Tribunal 
de Contas do Estado.

Segundo o assessor da 
CGU em Brasília, Israel Car-
valho, estima-se que tenham 
sido desviados, desde 2008,  
cerca de R$ 65 milhões dos 
cofres públicos (entre ver-
bas municipais, estaduais e 
federais). 

“A CGU esteve in loco 
em três municípios e cons-
tatou as irregularidades e 
desvios de dinheiro públi-
co. Só um grupo criminoso 
de empresas movimentou 
cerca de R$ 14 milhões. As 
investigações deverão apon-
tar a participação de outros 
grupos”, exemplificou.

O procurador-geral de 

Justiça, Oswaldo Triguei-
ro do Valle Filho, informou 
que as fraudes ocorreram 
em vários eventos festivos 
de municípios quem têm 
baixos IDHs (índices de de-
senvolvimento humano) e 
que têm vários problemas 
sociais, com escolas suca-
teadas e serviços de saú-
de precários. “O esquema 
envolvia duas estruturas: 
a iniciativa privada e as 
prefeituras. Podemos ver o 
tamanho da influência dos 
empresários na administra-
ção pública e o sentimento 
de impunidade que os en-
volvidos tinham”, disse.

Mandados cumpridos
Segundo o delegado 

de repressão aos crimes fi-
nanceiros da PF, Fabiano 
Martins, os 28 mandados 
de prisão, os 65 mandados 
de busca e apreensão e os 
sete mandados de condução 
coercitiva expedidos pelo 
Tribunal de Justiça da Para-
íba e pelo Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região foram 
cumpridos em 18 municí-
pios paraibanos e no Estado 
de Alagoas.  

 Além dos três pre-
feitos, a primeira-dama de 
Solânea e mais dez servido-
res públicos (sendo três se-

cretários municipais) tam-
bém foram presos, durante 
a operação. Outras duas pri-
meiras-damas foram con-
duzidas coercitivamente 
para prestar esclarecimen-
tos e liberadas em segui-
da. Os mandados de prisão 
também tiveram como alvo 
empresários que atuam no 
ramo de eventos festivos e 
outros servidores públicos. 
Um dos mandados foi cum-
prido em Alagoas, contra 
o empresário Carlos Abílio 
Ferreira da Silva. 

 As 35 pessoas (alvo 
dos mandados de prisão e 

condução coercitiva) serão 
ouvidas nesta quinta e sex-
ta-feiras pelos promotores 
de Justiça no Núcleo Cri-
minal do MPPB, localizado 
no centro de João Pessoa.  
Eles são acusados de falsi-
ficar documentos públicos 
e privados, falsidade ideo-
lógica, crimes contra a or-
dem tributária (sonegação), 
corrupção ativa e passiva, 
fraude em licitação, desvio 
de verba pública, lavagem 
de dinheiro e formação de 
quadrilha. A pena para es-
ses crimes pode chegar a 48 
anos de prisão.

O procurador-geral de Justiça, Oswaldo Trigueiro do Valle Filho (C), informou que as fraudes ocorreram em vários eventos festivos dos municípios

FoTo: evandro Pereira

lOzimar Berto de Araújo
lMaria do Carmo Régis de Araújo
lDaniel Gomes da Silva
lFelipe Silvestre Pordeus
lMárcio de Melo
lDjalma da Silva Toscano
lAndressa Ingrid Amâncio de Lima
lSeverino Justino da Silva (“Menudo”)
lMarcos Antônio Bezerra da Silva
lGeraldo Félix da Silva
lCarlos Abílio Ferreira da Silva
lGilmar Sales Cordeiro (diretor de eventos da Funjope)
lRenato Mendes Leite
lVinícius Lemos de Sousa Melo
lRosiberto Carlos da Silva Santos (promotor de eventos)
lJosé Walter da Costa
lLúcia de Fátima Lemos de Sousa Melo (mulher do prefeito de Solânea)
lFrancisco de Assis de Melo
lJacy da Silva Mendonça
lJoão Clemente Neto
lEdivaldo Rodrigues de Lima (“Peninha”)
lJosé Antônio Azevedo Melo
lAntônio Edson da Silva (“Edinho”)
lMarcos Elpídio Pereira Portela
lEdnaldo de Sousa Lima
lManoel Ferreira Sobrinho
lMarinézio Ferreira da Silva
lCláudia Izabel da Silva Maia

Mandados de condução coercitivos

lJosvaldo Araújo Trajano da Silva
lFabiana Marinho Lins
lDaygela Gomes da Silva
lRomacele Karpowicz Menezes

lThiago Henrique Assis de Moura
lHelena Rafaela Pereira de França
lNathália Régis de Araújo
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CAMPINA

Pela cidade

CG terá Semana do Empreender
em julho

O leitor é notícia!

Fábio Cardoso - @fabioscardoso
A ocupação hoteleira em Campina Grande gira em torno de 90% no período junino 

Os empreendedores 
individuais (EI) terão uma 
oportunidade única para 
ampliar a abertura e o aces-
so a novos mercados com 
a parceria inédita entre a 
GS1 - entidade internacion-
al responsável pela emissão, 
controle e normatização de 
códigos de barras - e o Sebrae 
Paraíba durante a Semana 
Nacional do Empreendedor 
Individual. Entre os dias 2 e 7 
de julho, em Campina Grande, 
os empresários desta catego-
ria de empresas terão um de-
sconto de aproximadamente 
75% para se filiar à GS1 e re-

}empreendedores terão 
acesso a código de barra da 
GS1 com desconto de 75%

ceberão a licença para o uso 
do código de barras durante o 
atendimento.

 “Essa é uma iniciativa 
inédita da GS1 no Brasil, nun-
ca realizada no país. Além da 
redução do tempo de espera 
para receber a licença, os em-
preendedores pagarão um val-
or promocional pela semestral-
idade da filiação”, disse o gestor 
do Sebraetec na Paraíba, Joacir 
Souto. Com o código de barras 
de identificação de produtos, os 
empresários poderão comer-
cializar os seus produtos, como 
biscoitos, artigos de limpeza, 
comida congelada, bolos, en-
tre outros, em supermercados 
e empresas revendedoras que 
exigem o documento.   “Temos 
uma grande demanda de EI 

que vem buscar informações 
sobre como ter o código de 
barras para negociar os seus 
produtos. O custo alto da fil-
iação assusta um pouco. Esta 
parceria entre o Sebrae Paraí-
ba e GS1 vai possibilitar que 
os empresários tenham aces-
so ao sistema com um inves-
timento bastante reduzido”, 
ressaltou Joacir. 

 O gestor do Sebraetec 
explicou que durante a Sema-
na do EI dois analistas da GS1 
estarão nos pontos de atendi-
mento da ação em Campina 
Grande. “Os empreendedores 
individuais de outras regiões 
do Estado também poderão ter 
acesso ao benefício, porém é 
preciso que eles se desloquem 
para as cidades em que terão 

analistas da GS1”, disse Joacir.

O quE é A GS1 - A Asso-
ciação Brasileira de Automação 
(GS1) é o braço brasileiro da 
organização internacional sem 
fins lucrativos que tem por 
objetivo disseminar padrões 
de identificação, codificação e 
soluções para a cadeia de su-
primentos. A entidade regula-
menta a utilização e centraliza 
a normatização e a atribuição 
de numerações aos códigos de 
barras dos produtos de seus 
associados. Atualmente, pos-
sui 55 mil associados no Brasil, 
mais de um milhão no mundo 
e padrões adotados por 150 
países e aplicado em todos os 
segmentos que vendem no 
varejo do mercado.

Segurança  

O compositor e cantor paraibano Zé Ramalho exigiu 
mais uma vez um forte aparato de segurança para poder 
se apresentar no Maior São João do Mundo na noite da 
última quarta-feira. Aliás, o show, previsto para as 23h30, só 
começou mesmo no início da madrugada de ontem. 

História 

Zé Ramalho é natural de Brejo do Cruz e viveu, 
quando criança, em Campina. Depois, na companhia 
do avô, que o criou desde a morte do pai, foi para João 
Pessoa, aonde chegou a cursar a Faculdade de Medicina. 
O cantor é uma das principais atrações do São João todos 
os anos.  

Exigência 

Apesar de ser praticamente uma unanimidade no 
palco, atrás do palco Zé Ramalho é considerado um dos 
artistas menos simpáticos e mais exigentes. Ele recusa 
contato com o público, é extremamente arredio com a 
imprensa e provoca várias adaptações na estrutura dos 
camarins. 

Motivo 

A empresa responsável 
pelo Expresso Forrozeiro 
não explicou as razões 
para o cancelamento do 
Passeio da Diversidade. 
No entanto, informações 
de bastidores apontam 
que alguns patrocínios 
pretendidos pela empresa 
para o evento acabaram 
não se confirmando. 

Invernada 

Confirmando as previsões 
da Agência Executiva de 
Gestão das Águas do Estado 
(Aesa), Campina Grande está 
com cara de inverno. Chove 
praticamente sem parar 
na cidade, principalmente 
desde a última terça-feira. 
E as previsões para os 
próximos dias são de tempo 
fechado. 

l ENtrEgA 

Com a presença do vice-governador Rômulo 
Gouveia, mais de quarenta municípios paraibanos 
com menos de 50 mil habitantes recebem hoje, no 
prédio da Emater, em Campina Grande, máquinas 
retroescavadeira dentro do Programa de Aceleração 
do Crescimento 2 (PAC2). 

l NA PArAíbA 

O vice-presidente da República, Michel Temer, 
confirmou presença na convenção do PMDB que irá 
homologar, hoje a partir das 14h, no Ginásio do Clube 
Campestre, o nome de Tatiana Medeiros para disputar 
a Prefeitura de Campina Grande. Quanto ao nome do 
candidato a vice-prefeito, só será divulgado durante 
a convenção. Acredita-se que o “martelo” já foi batido 
no nome de Bruno Roberto (PR), filho do deputado 
Welington Roberto. Pelo menos seis outros partidos 
que já anunciaram apoio ao nome de Tatiana Medeiros, 
entre eles, o PMN, PR, PPL, PHS, PTC e PRB. 

l  “INtErvAlO”  

Após a convenção, o vice-presidente da República 
estará visitando o Parque do Povo, onde acontece 
o Maior São João do Mundo. No sábado, estará 
participando da prévia do PMDB em João Pessoa, quando 
será homologada a candidatura do ex-governador José 
Maranhão à Prefeitura da capital. 

l  SEM COlEtA 

Os moradores do bairro do Jardim Paulistano estão 
reclamando do acúmulo de lixo nas calçadas. De acordo 
com os residentes, o fato está acontecendo há mais de 
uma semana, já que os caminhões da prefeitura que 
realizam a coleta do lixo não estão passando pelo bairro. 
Com a quantidade de lixo acumulado nas calçadas, os 
moradores reclamam também do aparecimento de 
pragas como baratas e ratos que estão invadindo as 
residências. 

Fora dos trilhos 

O chamado “Passeio da Diversidade”, voltado 
para o segmento GLBT, que estava previsto para 
acontecer amanhã, foi cancelado. A última viagem do 
Expresso Forrozeiro de Campina Grande ao distrito 
de Galante acontecerá normalmente, mas para o 
público em geral. 

Campina será sede 
de um campeonato 
amador de ioiô, ama-
nhã, a partir das 14h, 
no Parque da Criança. 
Segundo o secretário de 
Esportes, Juventude e 
Lazer,  Eduardo Galdino, 
a decisão veio após uma 
visita de Renato André, 
que trabalha com o es-
porte há cerca de quinze 
anos e está há três meses 
em Campina Grande di-
vulgando a prática des-
te brinquedo, de grande 
repercussão nas décadas 
de 80 e 90. 

A expectativa é de 
que aproximadamen-
te 200 crianças e ado-
lescentes, com idades 
entre oito e dezessete 
anos, participem do 
campeonato. As ins-

crições são gratuitas 
e a única exigência é 
que cada participan-
te apresente um ioiô. 
Na premiação será um 
notebook para o pri-
meiro colocado, uma 
bicicleta para o segun-
do colocado e o ter-
ceiro lugar receberá 
um Home Theater. Do 
quarto lugar ao déci-
mo será oferecido um 
ioiô de rolamento e 
do décimo primeiro ao 
vigésimo colocado um 
ioiô 3 D. Todos os par-
ticipantes vão ganhar 
um brinde da organi-
zação do evento.

Para o participan-
te chegar até as pri-
meiras colocações terá 
que fazer oito mano-
bras, como: Dormi-

nhoco, Cachorrinho 
Passeando, Meia-Vol-
ta, Catarata, Trevo, 
Cachorrinho Pulando 
a Cerca, Balancinho e 
por últimas Voltas e 
Voltas. Dependendo 
da quantidade de par-
ticipantes, o número 
de manobras pode ser 
diminuído para três, 
voltando a oito apenas 
na grande final. 

O Brasil tem se des-
tacado no cenário in-
ternacional pelos seus 
resultados em campeo-
natos internacionais e 
qualidade dos jogado-
res, sendo considerado 
por muitos como a ter-
ceira potência mundial 
do esporte, atrás ape-
nas de Japão e Estados 
Unidos.

Campeonato amador acontece 
amanhã no Parque da Criança

IOIô
Jovem é baleado 
em uma tentativa 
de assalto no 
bairro Jeremias

Terminam hoje, na 
Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG), 
as inscrições para o Pro-
grama de Pós-Graduação 
em Linguagem e Ensino.  
O mestrado, com área de 
concentração em Ensino –
Aprendizagem de Língua e 
Literatura, está oferecendo 
17 vagas, distribuídas en-
tre as seguintes linhas de 
pesquisa: Língua(gem) em 
Contexto de Ensino de  Por-
tuguês (Língua Materna), 
Literatura e Ensino, Ensino 
de Línguas Estrangeiras e 
Discurso, Cultura e Ensino.

 As inscrições serão rea-
lizadas na secretaria do pro-
grama, localizada no Bloco 
B, sala 402, 2º andar do Hall 
das Placas do Centro de Hu-
manidades (CH), campus de 
Campina Grande.

 No ato da inscrição, se-
rão exigidos: formulário de 
inscrição, uma foto 3x4, có-
pia do diploma de graduação 
ou documento equivalente, 
histórico escolar do curso de 
graduação, cópia do currícu-
lo registrado na Plataforma 

Pós-Graduação em Linguagem e 
Ensino inscreve até hoje na UFCG

EduCAçãO

Lattes do CNPq, com docu-
mentação comprobatória, có-
pias do CPF, Identidade e três 
vias do projeto de pesquisa. A 
taxa de inscrição custa R$ 50.

 Os candidatos inscritos 
serão avaliados através de 
prova escrita, defesa do pro-
jeto de pesquisa, entrevista, 
análise do currículo e prova 

de proficiência em língua 
estrangeira. O resultado fi-
nal será divulgado no dia 8 
de agosto.

Universidade Federal de Campina Grande está oferecendo 17 vagas em várias linhas de pesquisa

Na madrugada da 
última quinta-feira foi 
registrada um assalto a 
um jovem de 18 anos, no 
bairro do Jeremias, em 
Campina Grande. A víti-
ma foi baleada e enca-
minhada para o Hospital 
de Trauma e se encontra 
fora de perigo.

A vítima foi o estu-
dante Joilton dos Santos 
Nascimento, residente 
na Rua Santa Inácia S/N. 
Ele foi abordado por 
dois homens que teriam 
a intenção de roubá-lo. 
Após reagir, o rapaz foi 
atingido por um disparo 
de arma de fogo na ná-
dega esquerda. Ele foi 
levado para o Hospital 
de Trauma de Campina 
Grande, que ao receber 
os atendimentos neces-
sários foi liberado. Os 
suspeitos ainda não fo-
ram identificados pela 
polícia.

Foto: divulgação



CMJP aprova LDO com 89 emendas 
na última sessão antes do recesso

}Vereadores pessoenses 
tiram folga de hoje até o dia 
26 de julho

Rodrigo de Luna
rodrigodeluna.jornal@gmail.com
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última hora: partidos têm 
até amanhã para realizar 
suas convenções 

Página 18

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) apro-
vou ontem, no último dia de 
trabalho antes do recesso, a 
Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO), com 89 emendas 
(86 de parlamentares e três 
oriundas da Mesa Diretora). 
Além da LDO, foram apro-
vadas 160 matérias. Os ve-
readores realizaram esforço 
concentrado para limpar a 
pauta de votação. 

Após a sessão, a Casa en-
trou em recesso parlamentar, 
e deve retomar suas ativida-
des, referentes ao segundo 
semestre, a partir do dia 26 de 
julho, conforme prevê o Regi-
mento Interno. Os trabalhos 
administrativos funcionam 
normalmente durante o perío-
do de recesso legislativo.

Os valores do orçamento 
do município ainda serão de-
finidos pela PMJP e encami-
nhados à CMJP para novo jul-
gamento. A LDO traz um plano 
para a elaboração orçamentá-
ria das despesas do municí-
pio no exercício financeiro de 
2013. No segundo semestre, 
o Legislativo Municipal estará 
recebendo do Executivo o Or-
çamento previsto para 2013, 
elaborado com base no que 
ficou estabelecido na LDO. 

Dentre as diretrizes 
apresentadas no texto, des-

Fotos: Divulgação

tacam-se: prioridades e me-
tas da administração públi-
ca municipal; organização e 
estrutura dos orçamentos; 
orçamentos fiscais e da segu-
ridade social; elaboração dos 
orçamentos do município e 
suas alterações; disposições 
relativas às despesas do mu-

nicípio com pessoal e encar-
gos sociais; e instrumentos 
para gestão urbana.

O relator da LDO, verea-
dor Pastor Edmilson (PRB), 
deixou claro que a relatoria 
obedeceu, primeiramente, o 
acordo interno para que cada 
gabinete apresentasse, no 

máximo, cinco emendas. Ele 
voltou a cobrar a participação 
da população e das entida-
des de classe nas discussões 
e debates da propositura du-
rante as audiências públicas, 
que são realizadas todo ano 
na Câmara pela Comissão de 
Finanças e Orçamento (CFO), 

presidida pelo vereador Aris-
távora Santos (PTB).

“A população precisa 
participar mais efetivamente 
das discussões da LDO. É um 
momento importante e úni-
co. Assim como o Governo 
promove as plenárias do Or-
çamento Democrático com a 

participação das comunida-
des, a Câmara promove de-
bates públicos sobre a LDO, 
com a presença de secretá-
rios e auxiliares, para que a 
sociedade marque presença 
e tenha a oportunidade de 
cobrar e propor sugestões”, 
declarou.

Pela manhã, a CMJP 
aprovou três medidas pro-
visórias, 41 projetos de lei 
e 10 decretos legislativos, 
uma emenda à Lei Orgânica 
do Município (LOM), uma lei 
complementar e duas men-
sagens do Executivo. 

Uma das Medidas Pro-
visórias aprovadas foi a 081 
que cria a Coordenadoria 
Municipal de Promoção da 
Cidadania LGBT e da diver-
sidade racial. Ela garante o 
amplo acesso aos direitos ci-
vis à população de gays, lés-
bicas, bissexuais e transexu-
ais (LGBT) e aos que sofrem 
preconceito étnico-racial. O 
novo órgão surge a partir da 
transformação da Assessoria 
de Políticas Públicas para a 
Diversidade Humana, lotada 
na Secretaria de Desenvolvi-
mento Social (Sedes), em Co-
ordenadoria de Promoção da 
Cidadania LGBT e da Igual-
dade Racial. 

O objetivo é promover o 
fortalecimento da democra-
cia associada à implementa-
ção de políticas públicas de 
maior equidade e inclusão 
social, combatendo precon-
ceitos e edificando uma con-
sistente cultura de paz. “A 
Medida Provisória é um ins-
trumento normativo espe-
cialmente importante para 
grupos socialmente vulnerá-
veis, formados por pessoas 
que sofrem uma severa ex-
clusão, marginalização e se-
gregação social, o que resulta 
em um violento atentado à 
dignidade humana”, desta-
cou o prefeito de João Pessoa, 

Um projeto de lei envia-
do pelo Executivo Municipal 
à Câmara e aprovado ontem 
vai gerar aproximadamente 
quatro mil novos empregos 
diretos na Capital parai-
bana. A criação dos novos 
postos permitirá um incre-
mento na circulação de bens 
e serviços, o que assegura 
benefícios para a população 
pessoense.

O projeto concede in-
centivo fiscal no Imposto 
Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza (ISS) e no Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) para a empresa A&C 
Centro de Contatos S/A. Os 
incentivos fiscais têm como 
objetivo estimular a vinda 
do empreendimento, de re-
levante interesse socioeco-
nômico, a fim de que, por 
meio de projetos de implan-
tação, expansão e moderni-
zação tecnológica, tragam 
desenvolvimento econô-
mico e social ao município, 
promovendo avanços e ino-
vações em serviços e tecno-
logia.

Em mensagem encami-
nhada à Câmara, o prefeito 
ressaltou que o fato de con-
templar a cidade com gera-
ção de empregos, aquisição 
de bens, produtos e servi-
ços, como também com a 
contratação de mão de obra 
local, por meio do Sine/JP, é 
uma demonstração de que 
o incentivo de natureza tri-
butária será compensado e 
retomado com o desenvolvi-
mento sócio-econômico. 

Entre os projetos aprova-
dos ontem, está o do vereador 
Raoni Mendes (PDT), que dis-
põe sobre a proteção integral 
ao nascituro, ou seja, ao ser 
humano concebido, mas ainda 
não nascido. Na mesma ses-
são em plenário, foi aprovado 
o projeto de lei que institui o 
dia 30 de dezembro como do 
Dia Municipal da Família. 

“Considero o direito à 
vida como direito fundamen-
tal. Essa é a principal bandei-
ra de defesa não só dos ca-
tólicos como de toda pessoa 
verdadeiramente espirituali-
zada. Precisamos garantir o 
direito fundamental que está 
no artigo 5º da Constituição 
Federal quando diz que to-
dos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se a 
inviolabilidade do direito à 
vida”, defende Raoni.

De acordo com o verea-
dor, o nascituro adquire per-
sonalidade jurídica ao nascer 
com vida, mas sua natureza 
humana é reconhecida desde 
a concepção, conferindo-lhe 
proteção jurídica através da 
lei civil e penal.

“Com a aprovação desta 
emenda à Lei Orgânica, esta-
mos fortalecendo em âmbito 
municipal a aplicabilidade 
do artigo 2º do Código Civil 
que é claro quando diz que a 
personalidade civil da pessoa 
começa do nascimento com 
vida, mas a lei põe a salvo, 
desde a concepção, os direi-
tos do nascituro”, acredita o 
vereador.

Já com relação ao projeto 
de lei que institui o dia 30 de 
dezembro como o Dia Munici-
pal da Família, Raoni Mendes 
diz que está fundamentado 
na sua crença. 

Os vereadores pessoenses aprovaram 160 matérias, incluindo a Lei de Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2013 no segundo semestre

Promoção LGBT ganha Coordenadoria PL cria 4 mil 
novos empregos

Proteção integral ao nascituro

Vinte e cinco vetos são mantidos

Na sessão de ontem, 
também foram mantidos 25 
vetos do prefeito e 14 foram 
derrubados. Entre os desta-
ques, estão os vetos ao pro-
jeto de lei do vereador Ubira-
tan Pereira, o Bira (PSB), que 
dispõe sobre a permanência 
e ingresso de cães guias em 
locais que especifica; e ou-
tro ao projeto do vereador 
Geraldo Amorim (PDT), que 
dispõe sobre a nomeação de 
candidatos aprovados em 
concursos públicos nos ór-
gãos municipais; ambos der-

rubados pelo plenário. 
Dentre os vetos manti-

dos tiveram destaques os se-
guintes: um ao projeto de lei 
do vereador Tavinho Santos 
(PTB), que dispunha sobre 
a criação do Conselho Muni-
cipal de Mobilidade Urbana; 
outro ao projeto do vereador 
Pastor Edmílson (PRB), que 
instituía o ‘Programa de In-
centivo de Desconto no IPTU, 
o ‘IPTU Verde’; e o  que dis-
punha sobre a proibição de 
caução por estabelecimento 
de saúde.

Luciano Agra, em mensagem 
encaminhada à Câmara.

A MP 028, também apro-
vada, possibilita o acordo di-
reto no pagamento dos preca-
tórios do Município, conforme 
autoriza o artigo 97 do Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT). Confor-
me a MP, todo acordo direto 
que venha a ser firmado será 
submetido à homologação 
pelo prefeito e depois comu-
nicado ao presidente do Tri-
bunal de Justiça da Paraíba, 
mediante juntada do termo de 
conciliação por petição subs-
crita pelo procurador-geral do 
município nos autos do res-
pectivo precatório.

Outra MP aprovada é 
a 030, que autoriza o Poder 
Executivo a mudar a desti-

nação de uso de área defi-
nida como de equipamento 
comunitário, localizada na 
Comunidade do Arame, na 
Capital, com a consequente 
desafetação do patrimônio 
do município. A desafeta-
ção destina-se ao Programa 
Habitacional de Interesse 
Social, instrumento que ob-
jetiva promover a política ha-
bitacional, a fim de garantir o 
acesso à moradia digna por 
parte da população de baixa 
renda.

O prefeito disse ainda 
na mensagem que a área 
da Comunidade do Arame, 
considerada de risco pela 
Defesa Civil, encontra-se 
irregular, “sendo assim de 
caráter urgente tal Medida 
Provisória”.

Presidente Durval Ferreira ameaçou cortar o ponto de faltosos
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}Dois últimos dias de prazo 
para convenções prometem 
movimentação intensa

O leitor é notícia!
Naira Di Lorenzo - @NairaDiLorenzo

“Que chegue o dia das convenções, e assim, acabe a 
futurologia no jornalismo da Paraíba!”

Rodrigo de Luna
rodrigoluna@gmail.com

Admilson José
ademilson1956@gmail.com

Lenildo Ferreira
Sucursal de Campina Grande

Até amanhã, a movimen-
tação política em todo o Es-
tado será intensa diante das 
realizações de convenções 
políticas para definir os can-
didatos às eleições 2012. Hoje, 
a partir das 14h, o Partido dos 
Trabalhadores reúne filiados 
no Sindicato dos Bancários, na 
Avenida Ministro José Amé-
rico de Almeida, em Tambau-
zinho, para bater o martelo 
acerca do nome de Luciano 
Cartaxo. Essa semana, a legen-
da já antecipou que o jornalis-
ta Nonato Bandeira (PPS) será 

O pré-candidato à Prefeitura de 
Bayeux pelo PSB, Expedito Pereira, 
formalizou ontem a aliança com o PPS 
e anunciou o nome do médico Francis-
co Macedo (PPS) como seu candidato 
a vice-prefeito para as eleições deste 
ano. O anúncio foi feito durante uma 
entrevista coletiva, realizada no Plená-
rio da Câmara Municipal de Bayeux, e 
a coligação será homologada amanhã, 
durante a convenção do PSB, que será 
realizada a partir das 15h, no Clube 
São Paulo de Bayeux.

De acordo com Expedito, a esco-
lha pelo nome do vice se deu após a 
cúpula do PSB avaliar o desempenho 
de integrantes de outras legendas e de 
outros partidos. “Nossa sigla detectou 
algumas dificuldades de convivência 
com integrantes do grupo e passamos 
a analisar que partido somaria mais 
para nosso projeto. Percebemos que o 
nome de Dr. Francisco captava mais vo-
tos, mais alianças, mais ideias e apoio 
popular”, afirmou.

O encontro de ontem contou 
com a participação da presidente 
estadual do PPS, a deputada Gilma 
Germano, e dos presidentes e repre-
sentantes das dez legendas que fir-
maram apoio ao projeto da legenda 
socialista na cidade.

O pré-candidato a vice-prefeito 
também destacou a soma de ideias e 
ações que a aliança entre os dois par-
tidos representa. “Construir é melhor 
que separar. Nós do PPS e o PSB alia-
mos a experiência com a vontade de 
garantir uma vida mais digna, com a 
execução de políticas públicas para a 
população dessa cidade. Bayeux tem 
hoje 115 mil habitantes e 60 mil deles, 
que representa mais da metade, estão 
abaixo da linha da miséria. Precisamos 
reverter esse quadro”, disse o Doutor 
Francisco.

O candidato do PSB garantiu que 
vai realizar uma campanha limpa, sem 
guerras contra possíveis rivais e disse 
que a única guerra que será travada 
pela legenda será para combater os 
problemas sociais e estruturais enfren-
tados hoje pela população de Bayeux.

PPS anuncia aliança com o PSB 
para eleger Expedito em Bayeux

Oficialização

Priscylla Meira
priscyllameira@gmail.com

Anúncio da chapa Expedito e Francisco Macedo(e) aconteceu ontem na Câmara Municipal 

O PSD de Campina Gran-
de realizou sua convenção 
ontem pela manhã e, confor-
me esperado, confirmou o 
apoio ao nome do deputado 
federal tucano Romero Ro-
drigues, do PSDB, na disputa 
pela Prefeitura Municipal nas 
eleições de outubro. 

A reunião foi presidida 
pelo presidente do diretório 
estadual, o vice-governador 
Rômulo Gouveia, e pelo pre-
sidente do diretório campi-
nense, o secretário de Estado 
do Desenvolvimento e Arti-
culação Municipal Manoel 
Ludgério. Além das autori-
dades do PSD, participaram 
da convenção próceres de 
outros partidos, a exemplo do 
próprio Romero Rodrigues e 
o deputado estadual Adriano 
Galdino (PSB).

Durante a solenidade, fo-
ram também homologados os 
nomes de mais de 20 candi-
datos a vereador, um número 
que deve passar por um enxu-

Partido de Rômulo confirma apoio 
à eleição de Romero Rodrigues

Em Campina Grande

gamento até o próximo sába-
do, quando as alianças propor-
cionais dos pessedistas forem 
confirmadas. 

Entre os principais nomes 
do partido para a disputa de 
cadeiras na Câmara Municipal 
estão o vereador João Dantas, 
que veio do PTN; o ex-prefeito 
de Matinhas, Aragão Júnior, 
que mudou seu domicílio elei-
toral para concorrer em Cam-
pina Grande; e até um neto do 
tribuno Raymundo Asfóra, o 
jovem estudante e ex-diretor 
do Sine Estadual Raymundo 
Asfora Neto.

Em seus pronunciamen-
tos, Manoel Ludgério e Rômulo 

Gouveia, assim como o tucano 
Romero Rodrigues, destaca-
ram a trajetória de aliança que 
marca os nomes que com-
põem os dois partidos. Ele 
lembrou que os três, inclusive, 
se sucederam na presidência 
do legislativo municipal. 

Já o presidente estadual 
do PSB convocou seus corre-
ligionários e a militância para 
comparecerem à convenção do 
PSDB, que acontecerá amanhã, 
no colégio Premen. No fim do 
encontro, Rômulo Gouveia fez 
uma homenagem ao ex-gover-
nador Ronaldo Cunha Lima, 
que se encontra em estado crí-
tico de saúde. 

o vice na chapa. O apoio do 
prefeito Luciano Agra (ex-PSB) 
está garantido.

Outro partido que tam-
bém deixou para o fim do pe-
ríodo a escolha dos nomes foi 
o PSDB de João Pessoa, que 
vai oficializar a candidatura de 
Cícero Lucena a prefeito ama-
nhã na sede do Sesc-Centro, às 
13h30. Na convenção também 
será homologado os nomes 
dos candidatos a vice-prefeito, 
a vereador e dos partidos que 
farão parte das coligações.

Para o senador Cícero 
Lucena, o momento é de pla-
nejamento, organização e diá-
logo. “Esse é o momento par-
tidário e para tanto estamos 
trabalhando muito. Faremos 
uma campanha de alto nível e 
com apresentação de propos-
tas para João Pessoa”, anteci-
pou Cícero.

Em Pedras de Fogo, o 

Partido dos Trabalhadores e 
o PMDB realizam convenção 
amanhã, no Colégio Valdeci 
Cavalcanti, quando deve ser 
oficializado o nome do ex-
-prefeito, Aurilécio Moreira da 
Cunha (PT), como candidato. 
Também deve ser definido o 
nome do vice, dos candidatos 
a vereador. 

O deputado federal Ma-
noel Júnior convocou a po-
pulação para participar do 
evento. “Convido não só os 
convencionais do PMDB, do 
PT e de outros partidos, mas 
também e principalmente a 
população do meu município, 
meus conterrâneos, estudan-
tes, os trabalhadores, as do-
nas de casa, as crianças para 
que, numa festa democráti-
ca, possamos dar o pontapé, 
rumo a vitória em 7 de outu-
bro de 2012 com uma grande 
composição partidária.

O PMDB de João Pes-
soa já está com tudo pronto 
para a convenção que realiza 
amanhã, no Jangada Clube, na 
Praia do Cabo Branco, para 
homologar as candidaturas 
de José Maranhão e de 35 
postulantes que disputarão a 
Câmara Municipal.

A abertura dos trabalhos 
está marcada para as 9h e o 
partido já está anunciando as 
presenças do presidente nacio-
nal do PMDB, senador Valdir 
Raupp, e também do vice-pre-
sidente da República, Michel 
Temer. A chegada deles dois ao 
clube está prevista para as 13h.

Na convenção serão 
sorteados os números para 

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

“Nossa Convenção será 
uma festa da democracia”, 
afirma o presidente do PMDB 
em João Pessoa, deputado 
Benjamin Maranhão, que esta 
semana vem dedicando todo 
seu trabalho à mobilizando 
da militância peemedebista, a 
Juventude do PMDB, o PMDB 
Mulher e os simpatizantes da 
legenda.

Chapa definida
O PSTU de João Pessoa já 

homologou seus candidatos 
em convenção realizada na 
noite da quarta-feira, na sede 
da legenda no Conjunto dos 
Bancários, mas vai dedicar 
o restante dessa semana os 
preparativos e encaminha-
mentos burocráticos junto à 
Justiça Eleitoral e como pri-
meira atividade de campanha 
prepara um ato público no 
centro da cidade com partici-
pação de lideranças nacionais 
do partido.

Antônio Radical, que é 
presidente do Diretório Es-
tadual, será o candidato do 
PSTU à Prefeitura da Capital. 
Como vice, ele terá o sindica-
lista Marcelino Rodrigues.

O pré-candidato a pre-
feito pelo Psol terá seu nome 
homologado em convenção 
marcada para começar às 17h 
de hoje, no Hotel Natuanah, 
em Manaíra e, com ele, Ana 
Júlia(na vice) e mais 18 can-
didatos a vereador.

Ontem, em entrevista, 
o próprio Renan garantiu a 
presença de Plínio Sampaio 

na convenção e, como primei-
ra atividade de campanha, a 
inauguração do comitê que 
acontece na próxima semana 
na Rua Duque de Caxias, no 
Centro de João Pessoa.

Renan comentou que, 
considerando o fato de ser 
um partido pequeno, o Psol 
dá uma demonstração de 
força e de articulação e tra-

balho lançando candidatos 
nas maiores cidade, algo que 
nem alguns dos partidos tra-
dicionais conseguem fazer.

Ele disse que sua vice, 
Ana Júlia, é uma mulher par-
tidária e uma professora com 
larga experiência no magisté-
rio e também na política já que 
foi candidata a vice-governa-
dora no pleito anterior.

O professor Fábio Maia, 
presidente do PSB em Cam-
pina Grande, confirmou on-
tem à tarde uma mudança 
na posição do partido com 
relação à chapa que deverá 
ser encabeçada por Romero 
Rodrigues, do PSDB. 

Até agora, os socialistas 
trabalhavam pela indicação 
do vice, um direito reco-
nhecido pela cúpula tucana, 
inclusive o senador Cássio 

Cunha Lima, que recente-
mente afirmou que essa 
composição era “natural”. 

Mas, diante do impasse 
estabelecido em relação à 
confirmação do nome, a co-
missão provisória se reuniu 
na tarde de ontem e deci-
diu aprovar uma resolução 
abrindo mão da vice, desde 
que a vaga seja preenchida 
por um nome do PDT.

“Nós nos sentiremos 

contemplados caso o vice 
seja do PDT. É um partido 
de importantes lideranças 
no Estado, e que ainda não 
decidiu qual bloco compo-
rá nas eleições desse ano. 
Com esse nosso gesto, que 
confirma que jamais bus-
camos impor nada, esta-
remos ajudando a atraí-lo 
para o arco de alianças um 
partido relevante”, afirmou 
Fábio Maia.

PMDB se reúne no Jangada Clube  
para homologar candidatura em JP

Psol confirma chapa com Renan e 
Ana Júlia na disputa da prefeitura

PSB abre mão de indicar o vice de 
tucano em favor de nome do PDT

35 concorrentes na proporcional

Puro sangue

Pela unidade
Vice-governador presidiu  reunião que teve presença de aliados

Fotos: Divulgação
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}Projeto destina 50% das 
vagas nas universidades para 
alunos de escolas públicas

Senado se prepara para votação
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“Me sinto fraco por viver num país onde uma “psicóloga cristã” tem o direito de 
exercer o cargo e discursar sobre homossexualidade ser doença”

Brasília (ABr) - A reser-
va de 50% das vagas em uni-
versidades e instituições de 
ensino técnico federais a es-
tudantes de escolas públicas 
deve estar pronta para vo-
tação no Senado na semana 
que vem. Parte dessas vagas 
será destinada a negro e ín-
dios, de acordo com o texto 
aprovado ontem pela Comis-
são de Direitos Humanos e 
Cidadania (CDH) da Casa. 

Caso o projeto de lei da 
Câmara seja aprovado em 
plenário, deve seguir direto 
à sanção presidencial. Du-
rante a tramitação no Se-
nado, o texto sofreu apenas 
correções de redação, o que 
permite o seu envio direto ao 
Executivo. Os senadores Pau-
lo Paim (PT-RS) – presidente 
da comissão – e Roberto Re-
quião, presidente da Comis-
são de Educação, fizeram um 
acordo para acelerar a trami-
tação do projeto.

Eles apresentaram re-

querimento de urgência para 
que a matéria tenha prio-
ridade de votação. “Assim 
quebraremos a burocracia 
do projeto de lei ter que ser 
analisado ainda na Comissão 
de Educação”, disse Requião.

O texto estabelece que 
a reserva de cotas tomará 
como critério a proporção 
equivalente à parcela de ne-
gros, pardos e indígenas que 
integram a população do 
estado ou município onde 
funciona a instituição de en-
sino. Para tanto, será tomado 
como base o último censo do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

O Governo Federal terá 
dez anos, a contar da publi-
cação da lei no Diário Oficial 
da União, para revisar o pro-
grama de acesso às universi-
dades públicas.

Representantes de várias 
entidades estudantis como a 
União Nacional dos Estudantes 
(UNE) e União Brasileira de Es-
tudantes Secundaristas (Ubes) 
compareceram ao Senado para 
defender a aprovação da ma-
téria na Comissão de Direitos 
Humanos e Cidadania. Estudantes participaram ontem da audiência no Senado e pedem a aprovação da matéria que garante aprovação das cotas

Foto: Marcos Oliveira /Agência Senado

Relator diz que não se intimidará

PSD deve ter 
propaganda

Audiência discute a homossexualidade
Ânimos exaltados mar-

caram a primeira audiência 
pública realizada na Câmara 
dos Deputados para debater 
o Projeto de Decreto Legis-
lativo (PDC) 234/11, que 
pretende alterar a Resolução 
01/99 do Conselho Federal 
de Psicologia (CFP) proibin-
do tratamentos de reversão 
da homossexualidade. 

Manifestantes discuti-
ram com a psicóloga Marisa 
Lobo, defensora de que a mu-
dança da orientação sexual é 
possível e deve ser tentada se 
o paciente estiver de acordo.

O PDC 234 é de autoria 
do deputado João Campos 
(PSDB-GO), pertencente à 
bancada evangélica, e trami-
ta na Comissão de Segurida-
de e Família da Câmara. 

A proposta, cujo relator 
é o deputado Roberto de Lu-
cena (PV-SP), ainda não foi 
apreciada em outras comis-
sões. Para João Campos, os 
artigos 2º e 3º da resolução 
do CFP, que vedam a chama-
da “cura gay”, são abusivos. 
“Ela [a resolução] fere a au-

tonomia do paciente, pois 
proíbe o atendimento no 
caso de ele ser homossexual”, 
afirmou.

Também contrária à re-
solução do conselho, Marisa 
Lobo afirmou que o psicó-
logo não pode negar atendi-
mento ao paciente que de-
seje mudar sua orientação 
sexual. “Eu tenho que dar 
ouvidos a esse sofrimento 
psíquico”, disse a psicóloga. 
A fala de Marisa provocou 
reações acaloradas em par-
te da plateia. Irritada com as 
manifestações, a psicóloga 
rebateu. “Todo mundo que 
discorda de vocês, vocês di-
zem que é homofóbico”.

O deputado Jean Wyllys 
(PSOL-RJ), coordenador da 
Frente Parlamentar Mista 
pela Cidadania LGBT (Lés-
bicas, Gays, Bissexuais, Tra-
vestis e Transexuais), de-
fendeu que o motivo real de 
sofrimento psíquico é o pre-
conceito da sociedade, não a 
orientação sexual. 

“Quem nasce em uma 
cultura homofóbica e é inju-

riado desde criança, é lógico 
que vai ter uma percepção 
negativa de si”, disse. Ele e a 
deputada Erika Kokay (PT-
-DF) criticaram a ausência 
de representantes dos movi-
mentos LGBT na mesa. “A au-
diência foi composta de for-
ma parcial. Há uma posição 
predominante dos próprios 
autores do projeto”, recla-
mou Erika.

O Conselho Federal de 
Psicologia recusou convite 
para participar das discussões 
sob a mesma alegação de falta 
de diversidade. “Quatro dos 
cinco profissionais convida-
dos para a mesa indicam po-
sicionamento favorável à sus-
pensão dos artigos”, justificou 
o órgão em nota de repúdio.

Por telefone, a vice-pre-
sidente do CFP, Clara Gold-
man, negou que a Resolução 
01/99 traga alguma forma de 
cerceamento no atendimento 
a pacientes com identidade 
LGBT. “O que ela proíbe é que  
(a homossexualidade) seja 
trabalhada como doença”, 
afirmou.

Ministra quer divulgação de salários 

O relator da CPI do Ca-
choeira, deputado Odair 
Cunha (PT-MG), afirmou  
ontem que não vai se “inti-
midar”, numa referência ao 
governador de Goiás, Mar-
coni Perillo (PSDB). De pas-
sagem por Brasília, onde 
participou de uma cerimô-
nia de construção de uma 
ferrovia que ligará a capital 
federal a Goiânia, Perillo 
cobrou isenção do relator, 
pedindo a ele que não seja 
“cabo de chicote”.

“Eu não vou me inti-
midar com qualquer tipo 
de declaração, de qualquer 
pessoa. Nós vamos continuar 
investigando a organização 
criminosa. Infelizmente 
esta organização criminosa 
está no governo de Goiás. 
Espero do governador que 
ele colabore com a investi-
gação, que as pessoas que 
são submetidas às ordens 
dele ou serviram ao seu 
governo venham aqui, cola-
borem com a investigação”, 
rebateu Cunha, ao final do 
depoimento de Cláudio Mon-
teiro, ex-chefe de gabinete 
do governador do DF, Agne-
lo Queiroz.

Na terça-feira, ao final 
do depoimento do arquiteto 
Alexandre Milhomem, o re-
lator da CPI disse que “com 
certeza” Perillo mentiu à 
comissão quando disse que 
a casa dele não havia sido 
vendida para o contraven-
tor Carlos Augusto Ramos, 

o Carlinhos Cachoeira. Nes-
ta quarta, após o depoimen-
to do jornalista Luiz Car-
los Bordoni, Cunha também 
manteve a carga contra o go-
vernador de Goiás, dizendo 
que a campanha à reeleição 
dele “foi financiada pelo cri-
me organizado”.

Questionado se já ha-
veria elementos para indi-
ciar Perillo pelo crime de 
perjúrio, quando alguém 
mente em um depoimento, 
o relator da CPI disse que 
vai aguardar para fazer uma 
reflexão melhor quando for 
elaborar o relatório final 
das investigações. 

“O que nós estamos é 
atrás da verdade”, afirmou. 
E destacou: “Agora, o go-
vernador não vai intimidar 
este relator ou qualquer um 
membro da CPI de cumprir o 
seu papel, que é investigar”.

O relator da comissão 
disse que, de acordo com 
investigações até agora, as 
incursões do grupo de Ca-
choeira no Distrito Federal, 
governado pelo petista Agne-
lo Queiroz, foram frustradas. 
Segundo ele, os elementos le-
vam à exclusão da responsa-
bilidade de Cláudio Monteiro. 

Sobre o outro depoi-
mento, prestado à CPMI 
pelo jornalista Luiz Carlos 
Bordoni, Perillo disse que 
“como é ele quem faz a de-
núncia, é ele quem tem a 
obrigação e o dever do ônus 
da prova”.

Brasília (AE) - A corre-
gedora do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), minis-
tra Eliana Calmon, defendeu 
ontem que o Poder Judiciá-
rio siga o exemplo do Exe-
cutivo e publique imediata-
mente os salários dos seus 
servidores, inclusive dos al-
tos dirigentes, magistrados 
e ministros. 

Líder de uma campanha 
nacional pela transparência 
e moralização da Justiça, ela 
disse que a divulgação deverá 
ocorrer em todas as instân-
cias e alcançando não apenas 
o salário principal dos magis-
trados, mas também “os mui-
tos penduricalhos”.

“A Justiça deve fazer o 
mesmo (que o Executivo) 
de forma imediata”, afirmou 
a ministra. Ela disse que 
recebeu ordem expressa 
do presidente do CNJ e do 

Supremo Tribunal Federal 
(STF), Ayres Brito, para ope-
racionalizar o quanto antes 
a medida “Ele está absolu-
tamente seguro e não abre 
exceção”. 

Ela explicou que não 
vale disponibilizar apenas 
a remuneração básica “Nós 
temos muitas gratificações, 
adicionais e outros (acrésci-
mos) que eu chamo pendu-
ricalhos. Nós pretendemos 
colocar para divulgação to-
dos os itens de remuneração 
dos magistrados”, enfatizou.

Eliana disse ter rece-
bido apelos de diversos 
magistrados e servidores 
contrários à divulgação e 
que, por isso, “quase como 
advogada do diabo”, levou as 
ponderações a Ayres Britto, 
que foi muito claro. 

“O ministro está abso-
lutamente convicto de que 

tem de ser assim”, garantiu. 
Alguns magistrados, segun-
do ela, alegaram razão de 
segurança, mas ela disse que 
a resposta do presidente foi 
taxativa: “Essa não é uma 
questão de segurança, a di-
vulgação é um dever e uma 
prioridade do Judiciário”.

Ela lembrou que a mi-
nistra Carmen Lúcia, do STF, 
antecipou-se e já divulgou 
seu contracheque. “E nós 
(os demais magistrados) es-
tamos fazendo exatamente 
a mesma coisa. Cabe à cor-
regedoria então cumprir as 
ordens da presidência”. 

Ela deu a declaração em 
entrevista na qual fez um 
balanço de suas principais 
realizações à frente da Cor-
regedoria, cujo mandato ter-
mina em setembro. Ela será 
substituída pelo ministro 
Francisco Falcão, do STJ.

Sinal verde para o es-
treante PSD atrair alianças 
e aumentar suas chances de 
influenciar nas eleições mu-
nicipais deste ano. 

Com 7 votos dos 11 pos-
síveis, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) já sinalizou 
que partidos recém-criados, 
como é o caso da legenda 
do prefeito Gilberto Kassab, 
podem participar da divisão 
do tempo do horário eleito-
ral gratuito no rádio e na TV, 
com base no número de par-
lamentares que assinaram 
filiação. 

Mas o resultado só será 
anunciado hoje porque falta 
ser proferido o voto da mi-
nistra Carmen Lúcia, ausente 
da votação nesta quinta. O re-
sultado só será alterado caso 
algum dos ministros que já 
votaram mude de opinião e 
convença outros ministros a 
voltar atrás. 

Mantido o placar - os mi-
nistros podem mudar o voto 
à última hora - o PSD terá, 
enfim, o mesmo direito de 
partilha que os partidos an-
tigos, que queriam alijá-lo da 
divisão. 

A maioria acompanhou 
o voto do relator, ministro 
Dias Toffoli, que considerou 
inconstitucional a expressão, 
contida na lei eleitoral em 
vigor, que exige “represen-
tação política na Câmara dos 
Deputados” para que o par-
tido tenha acesso ao horário 
eleitoral. 

Segundo Toffoli, “o direi-
to das agremiações ao acesso 
ao rádio e à televisão é de 
inegável relevância para a 
existência e desenvolvimen-
to dos partidos, mais ainda 
para os recém-criados, con-
sistindo a propaganda gra-
tuita em momento oportuno 
para a nova legenda se fazer 
conhecida”, destacou. 

Para ele, a liberdade de 
criação de agremiação está 
prevista na Constituição 
“com o mesmo tratamento 
da fusão, incorporação e ex-
tinção de partidos”. 

Deputados ouvem o ex-chefe de gabinete do governador do DF

Foto: Beto Barata/ AE



Kofi Annan propõe a formação de 
governo de união nacional na Síria

SAÍDA PARA A CRISE

 Nações Unidas (EFE) - O 
enviado especial da ONU e da 
Liga Árabe para a Síria, Kofi 
Annan, planejou um plano 
de articulação política para o 
país que inclui a formação de 
um governo de união nacio-
nal, tanto com membros leais 
ao presidente Bashar al-As-
sad quanto com ativistas da 
oposição, o que será debatido 
amanhã, na reunião ministe-
rial convocada em Genebra.

Annan apresentou a 
ideia aos membros perma-
nentes do Conselho de Se-
gurança da ONU - Estados 
Unidos, Rússia, China, França 
e Reino Unido -, que em prin-
cípio teriam demonstrado 
apoio a ela, disseram ontem 
fontes diplomáticas à Agência 
Efe. Os detalhes serão estuda-
dos na reunião do chamado 
Grupo de Ação para a Síria, no 
próximo dia 30.

“Trata-se de criar um go-
verno de transição, de união 
nacional, do qual façam parte 
membros do atual governo, 
representantes do espectro 
da oposição e de outros gru-
pos, com exceção de pessoas 
que não favoreceriam o início 
da transição”, explicaram as 
fontes.

É mais uma tentativa do 
ex-secretário-geral da ONU 
de resolver a crise que atinge 
o país há 16 meses. O plano 
seguiria um “calendário mar-
cado”.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 29 de junho de 2012
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Kofi Annan apresentou recentemente um plano de paz da ONU para a Síria, que acabou em fracasso

Foto: Divulgação
}A proposta foi apresentada
aos membros do Conselho de
Segurança das Nações Unidas

A ideia de Kofi Annan é 
que a presença desse governo 
com poderes executivos crie o 
ambiente adequado para que 
se consiga iniciar uma tran-
sição à democracia. Por isso, 
seria preciso evitar a presen-
ça de pessoas “que possam 
prejudicar as expectativas de 
sucesso”.

“Não se menciona ex-
plicitamente Assad, mas en-
tendemos que sua presen-
ça colocaria em perigo essa 
transição”, disseram as fontes. 
Essa ideia centralizará o en-
contro do Grupo de Ação para 
a Síria em Genebra, que reuni-
rá os membros permanentes 
do Conselho de Segurança da 
ONU, Turquia, União Europeia 
(UE) e diversos membros da 
Liga Árabe.

De acordo com as fontes 
citadas, o plano de Annan se 
apresenta em um documen-
to de três páginas, no qual, 
além da criação desse gover-
no transitório, se menciona 
a necessidade de iniciar um 
amplo diálogo nacional para 
revisar a Constituição e o sis-
tema judiciário, para depois 
submeter as reformas a um 
referendo.

“Este plano ressalta que 
Annan é o único claro media-
dor”, indicaram as fontes diplo-
máticas, que explicaram que o 
enviado especial pediu a acei-
tação desta ideia para convocar 
a reunião do Grupo de Ação, e 
assim garantir a obtenção de 
compromissos na mesma.

O ministro das Relações 
Exteriores da Rússia, Sergei 

Lavrov, afirmou nesta quinta-
feira que Moscou não aceitará 
a imposição de receitas estran-
geiras à Síria, e evitou respon-
der sobre seu respaldo a essa 
iniciativa, porque, por enquan-
to, “não há nenhum documen-
to pactuado” e “continuam os 
trabalhos” sobre o texto final 
da reunião de Genebra.

A reunião - que terá a 
presença de Lavrov e da se-
cretária de Estado americana, 
Hillary Clinton - foi convocada 
por Annan na quarta-feira, 
afirmando que “os objetivos 
do Grupo de Ação são identi-
ficar passos e medidas que as-
segurem a plena aplicação do 
plano de seis pontos e as reso-
luções 2042 e 2043 do Conse-
lho de Segurança, inclusive o 
fim imediato da violência”.

Indígenas da Ama-
zônia boliviana exigem, 
em La Paz, a suspensão 
definitiva de um proje-
to viário que cruza seu 
território, em uma nova 
escalada de protestos 
contra o presidente Evo 
Morales, que viajou à 
Argentina para assistir às 
cúpulas da Unasul e do 
Mercosul.

 A marcha, que du-
rante dois meses subiu 
das terras amazônicas 
até o frio andino de La 
Paz, voltou o protes-
to para a anulação de 
uma lei que convoca 
para consultas os povos 
do Território Indígena e 
Parque Nacional Isiboro 
Sécure (TIPNIS) sobre a 
rodovia.

Centenas de mani-
festantes que chegaram 
na última quarta-feira 
a La Paz rejeitaram esta 
consulta que o governo 
quer realizar de julho a 
agosto e pedem a sim-
ples anulação do projeto 
viário em que Morales 
está empenhado.

 “Pedimos a anula-

ção da lei 222 porque 
viola a Constituição, viola 
as convenções interna-
cionais e viola a Declara-
ção de Direitos dos Povos 
Indígenas”, proclamou 
Fernando Vargas, um dos 
líderes da mobilização.

Na réplica, o minis-
tro do Interior, Carlos 
Romero, disse durante 
entrevista coletiva que 
“não há possibilidade 
de anular a consulta” 
porque está amparada 
na norma nacional e nas 
convenções internacio-
nais, de forma que “não 
podemos não aplicar a 
Constituição”.

Apesar do anta-
gonismo, tanto Vargas 
quanto Romero mani-
festaram a intenção de 
negociar. “Os líderes 
da marcha pediram o 
diálogo, mas nenhum 
funcionário do governo 
esteve presente à mar-
cha”, queixou-se Vargas. 
Romero respondeu que 
“o governo tem toda a 
disposição de instalar o 
diálogo de forma ime-
diata”.

Índios lançam nova 
ofensiva na Bolívia

ENFRENTAMENTO

A Suprema Corte dos 
Estados Unidos considerou 
constitucional a controversa lei 
de reforma de saúde do presi-
dente Barack Obama, após três 
meses de revisão do texto.

 Um dos itens mais polê-
micos prevê a obrigatoriedade 
dos cidadãos em contratarem 
um seguro de saúde até 2014 
ou arcarem com uma penalida-
de em caso de negativa.  A lei, 
promulgada em 2010, teve sua 
constitucionalidade impug-
nada em 26 Estados america-
nos. Os republicanos pediam 
sua revogação. Para analistas, 
o resultado terá impacto nas 
eleições presidenciais de no-
vembro. 

O presidente da Suprema 
Corte, John Roberts Jr, anotou 
em seu voto sobre a matéria 
de que a lei “que obriga certos 
indivíduos a 
pagar uma pe-
nalidade finan-
ceira por não 
obter um se-
guro de saúde 
pode ser con-
siderada razo-
ável se carac-
terizada como 
um tributo”.

“Porque a Constituição 
permite isso como um tributo, 
não é nossa regra proibi-la, ou 
passar por cima de sua sabe-
doria ou equidade”, conclui.  A 

matéria provocou um racha na 
Suprema Corte: o voto de Ro-
berts foi acompanhado por ou-
tros quatro integrantes, tendo 

quatro mani-
festações em 
contrário.

Gastos
Os Esta-

dos Unidos 
gastam um 
montante de 
US$ 2,6 tri-
lhões (mais 

que o PIB do Brasil) em seu 
sistema de saúde. No entanto, 
mais de 30 milhões de ameri-
canos ainda não dispõem de 
uma cobertura de saúde no 

país. Um dos objetivos da lei 
era justamente estender a co-
bertura para esses 30 milhões, 
que gerariam gastos adicionais 
de US$ 43 bilhões.

 A lei também prevê a im-
plementação em fases da obri-
gatoriedade do seguro-saúde. 
Famílias com renda com renda 
até US$ 90.000 por ano seriam 
candidatas a receber subsídios 
do governo para contratar o 
seguro-saúde. A lei prevê um 
prazo até 2014 para as famílias 
contratarem o seguro, quando 
começa a cobrança da penali-
dade financeira, inicialmente 
estabelecida de US$ 95 por 
indivíduo ou 1% da renda tri-
butável.

O governo britânico 
voltou a dizer ontem que 
continuará garantindo que 
a soberania do Reino Unido 
sobre seus territórios ultra-
marinos, incluindo Gibraltar 
e Ilhas Malvinas, seja defen-
dida, assim como o direito 
das populações locais à auto-
determinação.

No chamado Livro Bran-

co dos Territórios de Ultramar, 
publicado nesta quinta-feira 
pelo Ministério de Exteriores 
britânico, é analisada pela pri-
meira vez desde 1999 a situa-
ção e a relação das 14 colônias 
do Reino Unido com a metró-
pole.

 “Continuaremos garan-
tindo que nossa soberania so-
bre esses territórios é defen-

dida frente a todos os desafios, 
assim como o direito de auto-
determinação dos que vivem 
nele como cidadãos britâni-
cos”, diz o documento assinado 
pelo primeiro-ministro David 
Cameron e pelo ministro de 
Exteriores, William Hague.

 “No Atlântico Sul, o exer-
cito britânico manterá sua pos-
tura de defesa das Malvinas 

e outras ilhas britânicas. Não 
haverá um enfraquecimento 
da postura do governo nesse 
sentido”, acrescenta o livro.

 O ministro das Relações 
Exteriores diz na introdução 
que o documento foi elabo-
rado “para fortalecer o com-
promisso britânico e seus 
vínculos com os territórios 
ultramarinos”.

Aprovada reforma de saúde de Obama

Reino Unido lutará pelas Malvinas

DECISÃO DA SUPREMA CORTE

CONFLITO COM ARGENTINA

O governo do Paraguai 
“não aceita” a decisão da 
União de Nações Sul-Ameri-
canas (Unasul) de excluí-lo 
de sua próxima cúpula extra-
ordinária em Mendoza, que 
“se foi tomada sem base jurí-
dica alguma”, informou nesta 
quinta-feira o Ministério das 
Relações Exteriores do país.

Em comunicado, a 
Chancelaria criticou o fato 
de a decisão ter “sido ado-
tada sem observar as dis-
posições do Tratado Cons-
titutivo da União de Nações 
Sul-Americanas”, em virtude 
do qual a convocação “só 
pode ser realizada através 
da Presidência temporária”, 
que atualmente é exercida 
pelo próprio Paraguai.

“A Presidência pró-tem-
pore deve preparar e presi-
dir tais reuniões”, mas “foi 
desconhecida”, de modo que 
a reunião de Mendoza, reali-
zada em conjunto com uma 
cúpula do Mercosul que tam-
bém excluiu o Paraguai, “foi 
convocada por um procedi-
mento não previsto nem au-
torizado no Tratado” da Una-
sul, segundo a nota oficial.

A Chancelaria lamen-
tou que os chefes de Es-
tado e Governo da Unasul 

pretendam debater a crise 
no Paraguai “sem dar opor-
tunidade ao governo pa-
raguaio de dar sua versão 
sobre os últimos eventos”, 
uma semana depois da mis-
são de ministros do bloco 
que foi a Assunção.

A exclusão da cúpula 
“não respeita a soberania do 
Paraguai, desqualifica - inde-
vidamente e sem competên-
cia para fazê-lo - o funciona-
mento de suas instituições 
democráticas, e desatende a 
decisão declarada de cons-
truir” um espaço de integra-
ção sul-americana, acrescen-
ta o texto.

O Ministério das Rela-
ções Exteriores do Paraguai 
citou a falta de base jurídi-
ca para a decisão da Unasul, 
alegando que “não existe 
norma vigente que autorize 
a excluir um Estado membro, 
nem seus representantes” 
das reuniões do bloco.

“Pelo contrário, no arti-
go 2 do Tratado Constitutivo 
se indica claramente que a 
Unasul tem como objetivo 
construir, de maneira parti-
cipativa e pactuada, um es-
paço de integração e união 
entre os Estados” membros, 
mencionou.

Paraguai não aceita a 
sua exclusão da Unasul

APÓS IMPEACHMENT

Americanos vão 
ter de contratar
um seguro de 
saúde até 2014

 

O leitor é notícia!
Gislayne S. - @Gyy_

Grave a situação na Síria, estado de guerra civil já instalou faz tempo. os 
países-membros da oNU precisam encontrar uma saída urgente!



Mais um atleta parai-
bano garantiu presença nas 
Olimpíadas de Londres, que 
começam no próximo mês. 
Ele não vai disputar meda-
lhas, mas será muito impor-
tante para que outros atletas 
brasileiros consigam subir ao 
pódio. Estamos falando de 
Vítor Felipe, 21 anos, atleta 
de vôlei de praia, que recen-
temente estreou no Circuito 
Mundial da modalidade, ao 
lado do parceiro baiano Moi-
sés. Ele foi um dos 16 atletas 
escolhidos para participar do 
Projeto “Vivência Olímpica”, 
do Comitê Olímpico Brasi-
leiro. O paraibano será uma 
espécie de sparring nos trei-
namentos na Inglaterra, das 
duplas brasileiras que vão 
representar o país na maior 
competição do planeta.

Um fato interessante é 
que a convocação de Vítor Feli-
pe veio antes mesmo do anún-
cio oficial das duplas masculi-
nas que vão defender o Brasil, 
ocorrida ontem no Rio de Ja-
neiro pela Confederação Brasi-
leira de Voleibol. 

Vítor Felipe não espe-

rava jamais participar das 
Olimpíadas de Londres, já 
que é ainda um principiante 
no Circuito Mundial e sou-
be da notícia recentemente, 
através do seu parceiro Moi-
sés, quando estava na Suíça 
disputando a competição. Ele 
acredita que um fato decisivo 
para ter sido escolhido foi o 
ouro conquistado nos Jogos 
Sul-Americanos de Praia, 
este ano. O curioso é que ele 
só fez dupla com Moisés na 
oportunidade, porque o par-
ceiro do baiano se machucou 
dias antes da competição.

“Aproveitei a oportuni-
dade e deu tudo certo ao lado 
de Moisés. Nosso trabalho foi 
acompanhado de perto pelos 
membros do Comitê Olím-
pico Brasileiro que estavam 
presentes nos Jogos Sul-Ame-
ricanos de Praia, e acho que 
isto contribuiu muito para a 
minha escolha”, disse o parai-
bano.

Mas antes disto, Vítor 
Felipe já tinha uma carreira 
de sucesso, que começou ao 
lado do conterrâneo e amigo 
de infância, Álvaro Filho. Jun-
tos, eles conquistaram mui-
tos títulos brasileiros nas di-
versas categorias e subiram 
ao pódio em competições 
internacionais. Por ironia do 
destino, a estreia desta dupla 
genuinamente paraibana em 
competições internacionais 

foi em Black Pool na Ingla-
terra, em 2009.  Na oportu-
nidade, eles foram vice-cam-
peões mundiais. Repetiram a 
medalha de prata em 2010 e 
em 2011 foram bronze, no úl-
timo mundial Sub-21 que os 
dois disputaram juntos.

Agora ao lado de Moisés, 
Vítor Felipe confessa que seu 
grande objetivo é conquistar 
a vaga para as Olimpíadas do 
Rio de Janeiro, em 2016, e a 
participação agora, mesmo 
sem concorrer a medalhas, é 
muito importante como ex-
periência. “Qualquer um com 
uma chance dessa só pode 
adorar e rir de orelha a ore-
lha, pois está ganhando mui-
to. É tudo muito grandioso, e 
vamos poder ver Roger Fe-
derer, Michael Phelps, Usain 
Bolt do nosso lado. Indo 
agora, vamos ficar deslum-
brados, mas vai ajudar a di-
minuir o impacto e a pressão 
quando formos para as Olim-
píadas aqui no Brasil”, disse o 
paraibano.

Os atletas que partici-
pam do “Vivência Olímpica” 
ficarão alojados no Centro 
Esportivo Crystal Palace, 
base do Time Brasil antes e 
durante os Jogos Olímpicos 
Londres 2012. 

A data do embarque para 
Londres ainda não foi confir-
mada, mas deverá ser no dia 
16 de julho.

Vítor Felipe é mais um atleta
paraibano nos Jogos Olímpicos

LONDRES 2012
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Treze será julgado hoje 
pelo STJD e corre risco
de suspensão por 1 ano

}Ele vai servir de sparring 
para os atletas brasileiros 
que vão buscar medalhas

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O Benfica Futsal Clube 
está na reta final da prepa-
ração para representar a Pa-
raíba na Primeira Divisão da 
Taça Brasil Correios de Fut-
sal Sub-20, que acontece no 
início do próximo mês em 
Ceilândia, cidade que fica a 
26 km de Brasília. A estreia 
do Benfica está marcada 
para o dia 10 de julho, quan-
do a equipe de João Pessoa 
abre sua caminhada na com-
petição diante da represen-
tação do Constelação/Atual, 
de Roraima.

Apesar de o torneio co-
meçar no dia 9 do mês que 
vem, o clube pessoense folga 
no primeiro dia de disputas 
e por isso viaja no próprio 
dia 9 para o Centro-Oeste 
brasileiro. Para a presiden-
ta do time, Ana Helena, a 
equipe está preparada para 
buscar a classificação para a 
segunda fase e consequente-
mente lutar pelo título.

“Nós somos os atuais 
campeões paraibanos e por 
isso vamos representar a Pa-
raíba na Taça Brasil. Desde 
2007 o Benfica representa o 
Estado em várias categorias. 
Vamos em busca da classifi-
cação primeiro, para depois 
pensarmos no título. O time 
está treinando com muito 

afinco para isso”, analisou a 
dirigente.

O comandante do time, 
Antônio Gama, concorda 
com a presidente e confir-
mou que o clube tem con-
dição de fazer uma grande 
apresentação no Distrito 
Federal. No entanto, para o 
técnico, o período de pre-
paração foi um pouco pre-
judicado, devido ao fato de 
que muitos atletas do time 
Sub-20 jogam o Campeonato 
Paraibano Adulto por outras 
equipes e por isso nem sem-
pre puderam estar treinan-
do, focando a Taça Brasil, já 
que o Estadual adulto está 
acontecendo.

“Nós ficamos um pouco 
prejudicados, porque vários 
atletas do time estão jogan-
do o Paraibano adulto em 
times do interior do Estado 
e também no João Pessoa 
Futsal. Por outro lado, o 
time sem dúvidas está bem 
fisicamente e isso é impor-
tante. Temos condições de 
chegar bem no campeonato. 
Vamos tentar primeiramen-
te nos manter na Primeira 
Divisão para aí sim buscar a 
classificação e o título”, fri-
sou Gama.

O Benfica Futsal Clube 
está no Grupo 1 ao lado do 
Cresspom-DF, Constelação/
Atual-RR, C.E. Mojuca-RO e 
AACD Geração 2000-MS. 

Benfica acelera treinos
para Taça Brasil Sub-20

Os Jogos Escolares da 
Paraíba deu uma pausa para 
os festejos juninos, mas vol-
tam com força total no mês 
de julho. Ainda receberão a 
maior competição do Estado 
em nível escolar, as cidades 
de Pombal, Guarabira, Montei-
ro, Mamanguape e Itaporan-
ga, que ainda vão promover a 
etapa regional do campeona-
to. Nessas cidades serão dis-
putadas as modalidades nas 
categorias de 12 a 14 anos e 
15 a 17, simultaneamente. A 
etapa de Itaporanga marca o 
retorno das regionais no dia 6 
de julho.

Estão sendo oferecidas, 
este ano, as seguintes moda-
lidades esportivas: luta olím-
pica e o vôlei de praia, que 
estreiam este ano, além das 
tradicionais como basquete, 
badminton, futsal, futebol 
de campo, voleibol, handebol, 
natação, atletismo, ciclismo, 
tênis de mesa, judô e xadrez. 

Os campeões de cada 
esporte na categoria de 12 a 
14 anos vão disputar a Eta-
pa Estadual, que acontece em 
agosto em João Pessoa e em 
Patos. 

Na Capital, nos dias 11 e 
12, as modalidades individuais 
serão disputadas, quando se-

rão conhecidos os represen-
tantes da Paraíba nas Olim-
píadas Escolares Brasileiras, 
que acontecem em setembro 
em Poços de Caldas, no Es-
tado de Minas Gerais. Já em 
Patos, do dia 3 até ao dia 20, 
será a vez das modalidades 
coletivas entrarem em ação 
na Etapa Estadual.

Até agora já foram dis-
putadas oito regionais que já 
conhecem os campeões que 
vão brigar pela vaga na etapa 
nacional. Nas cidades de João 
Pessoa, Campina Grande, Pa-
tos, Sousa, Cajazeiras, Catolé 
do Rocha, Cuité, Itabaiana e 
Princesa Isabel, os Jogos Es-
colares da Paraíba já aconte-
ceram. 

“A etapa 12 a 14 anos 
mostra grandes talentos en-
tre as escolas participantes 
neste ano de 2012. Os Jogos 
conseguem reunir talento, 
educação e ainda a integra-
ção entre os atletas, por isso, 
é de extrema importância o 
apoio a esse evento”, frisou 
José Marco, secretário de 
Juventude, Esporte e Lazer, 
do Estado. Cerca de 2.500 
jovens estudantes e atletas 
participam das 14 regionais 
que são disputadas ao longo 
da Paraíba. (PA)

Disputas voltam após os festejos juninos
JOGOS ESCOLARES

Vítor Felipe é uma das grandes revelações do vôlei de praia e pode estar como atleta no Rio 2016

Luta de judô nos Jogos Escolares da 1a Região deste ano

Pedro Alves
Especial para A União
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> Nadador paraibano 
chega hoje e concede 
entrevista  à noite

Kaio Márcio vem visitar os
familiares antes da Olimpíada

O Botafogo-PB deve men-
salmente cerca de R$ 15 mil, 
conforme sua diretoria. O 
time, que desde 2003 não sabe o que é ser campeão 
estadual de profissional, está mergulhado em dívidas 
e não sabe como pagar aos credores. São débitos 
contraídos com ex-funcionários e ex-jogadores que, 
a cada dia, se amontoam feito uma bola de neve. 
Longe dos gramados após o final do Campeonato 
Paraibano, e tendo apenas a Copa Paraíba para dis-
putar no segundo semestre (já que não se classificou 
para a Série D do Brasileirão), o Botafogo-PB tem 
na sua diretoria os principais personagens do atual 
momento do clube. Sem receita, o Belo tem negocia-
do as dívidas trabalhistas.

E haja dívida!

Os benefícios de uma 
2ª Divisão na Paraíba

Domingo é dia “D”. Sete times do cenário esportivo 
paraibano, alguns deles sem expressão no esporte de 
nosso futebol estadual, estarão buscando o acesso à 
elite. Isto porque se inicia a 2ª Divisão do Campeona-
to Paraibano desta temporada, mas, porque os clubes 
querem disputar esta competição? Qual o seu objetivo? 
Tentar uma vaga na 1ª Divisão é vantajoso?.. Sinceramen-
te, são questões que somente os cartolas (não sei nem 
se na Paraíba existe isto!), sabem responder e explicar, 
principalmente num Estado onde todos questionam o 
fraco desempenho dos clubes, a falta de apoio da classe 
empresarial, e por aí se vai...

Não é difícil fazer explicações ou explanações em 
relação ao nosso futebol paraibano, como também não 
é difícil falar sobre a segunda divisão do campeonato 
estadual. Quem tem acompanhado futebol ao longo dos 
anos, já teve a oportunidade de prestigiar uma Segun-
dona com apenas duas agremiações buscando o acesso. 
Lembro bem: Auto Esporte, de João Pessoa, e Perilima, de 
Campina Grande. Já estavam assegurados na elite, pois  
as duas vagas estavam garantidas.

Num estado onde o futebol é o principal esporte 
do povo, a exemplo de outras unidades da federação, 
uma Segunda Divisão não é mérito para todos. Este ano, 
a competição que já teve motivos de sobra para ser 
extinta, tem sete times na disputa. Talvez, ao longo de 
todos os anos, seja o mais disputado. Guarabira, Miramar, 
Santa Cruz e Sport integram o Grupo do Litoral. Cruzeiro, 
Atlético e Picui estão no Grupo do Sertão.

É..., o campeonato promete uma boa briga. Espera-
mos apenas que os times se sensibilizem que a praça de 
guerra é o campo de futebol, afinal, estará em disputa 
além do acesso à elite do nosso futebol, quotas finan-
ceiras oriundas do Gol de Placa que podem resolver o 
problema de muitas equipes, se tiverem, claro, organiza-
ção, administração e seriedade.

No Bairro das Indústrias, na Capital, a Escolinha do Mar-
retinha tem sido palco da atenções de pais que, diaria-
mente vão ao campo da caixa d´água, no Jardim Veneza, 
acompanhando o treino dos filhos. Alí, se faz esporte.

Marretinha

A lutadora Kaline Medeiros, 
natural da Paraíba, “osso 
duro de roer” das america-
nas, tem um grande sonho: 
participar de uma luta de 
MMA no Brasil. Ela é fera 
neste esporte nos EUA.

Um sonho

A equipe do América, do 
Rangel, estará em campo no 
próximo domingo, em parti-
da amistosa pelo feminino. 
O time vai enfrentar a Se-
leção de Pitimbu, às 15h, no 
Estádio Chico Matemático.

Feminino

Quem comparecer antes do jogo Santa Cruz x Miramar, 
no domingo, no Teixeirão, em Santa Rita, prestigiará um 
grande jogo na categoria de juvenil. Diamante x Kashima 
estarão jogando pelo Campeonato Paraibano de 2012.

No Teixeirão

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 29 de junho de 2012

AMADOR

marcosauniao@gmail.com

Marcos
Lima

ProfUniao - @Vozdatorcida
A presidente Dilma recusou-se receber o presidente da CBF, motivo que e uma 

bomba no esporte!

Ele não resiste à sauda-
de dos amigos, da cidade e 
dos pais em especial, e esta-
rá aqui neste final de sema-
na. Kaio Márcio chega hoje a 
João Pessoa, na última pas-
sagem dele pela cidade, an-
tes do embarque para Lon-
dres, onde vai disputar a sua 
terceira Olimpíada. Ele será 
homenageado pelos nada-
dores do Esporte Clube Cabo 
Branco, às 19h , e dará uma 
entrevista coletiva na opor-
tunidade.

Mas quem pensa que a 
passagem dele por aqui será 
só de festa está enganado. 
Mesmo só ficando até do-
mingo à tarde, quando retor-
nará ao Rio de Janeiro, Kaio 
vai treinar no sábado e do-
mingo no Parque Aquático 
do Cabo Branco. “Está muito 
próximo, não posso quebrar 
o ritmo de treinamento, mas 
só em poder rever todos será 
muito bom receber o apoio 
dos paraibanos antes de em-
barcar para Londres.”

O embarque do paraiba-
no para os Jogos Olímpicos 
acontecerá no próximo dia 
16 e lá passará um período 
de adaptação no Crystal Pa-
lace, de onde sairá no dia 24 
de julho para a Vila Olímpi-
ca, três dias antes do início 
da competição, programado 
para o dia 27. Kaio foi o úni-
co nadador da seleção que 
ainda não fez um reconhe-
cimento do parque aquático 
inglês, mas não acha isto um 
problema. “Haverá tempo 
suficiente para se adaptar, 
isto não me preocupa”, afir-
mou.

FOTOS: Divulgação

Sobre as possibilidades 
de trazer uma medalha na 
sua terceira olimpíada, Kaio 
disse que está confiante e 
mais bem preparado do que 
nas outras vezes. “Agora sou 
mais experiente, acostuma-
do já com o clima dos jogos 
e muito focado nos treinos e 
na competição. Se tudo der 
certo, vou brigar por meda-
lhas em Londres”, afirmou o 
nadador que vai disputar lá 
as provas de 100 e 200 me-
tros borboleta e o reveza-
mento de 4 por 100.

As últimas competições 
de Kaio Márcio nesta fase 
final de treinamentos foram 
no início deste mês, quando 
ele participou de duas etapas 
do Circuito Mare Nostrum, 

em Barcelona na Espanha, e 
em Canet na França. Na pri-
meira, ele conseguiu a meda-
lha de ouro nos 200 metros 
borboleta e prata nos 100 
metros. Já na segunda, ele 
conseguiu prata nos 200 e 
bronze nos 100 metros. 

Na prova de Barcelona, 
ele chegou inclusive a bater 
o recorde dos 200 borbole-
ta, com um tempo de 1m56s 
86. Mesmo com a excelente 
marca, o tempo foi inferior 
ao mínimo exigido para os 
Jogos Olímpicos, que é de 
1m55s59. O melhor tempo 
de Kaio e recorde Sul-Ame-
ricano para esta prova é de 
1m53s92. 

Apesar de não ter feito 
tempos que permitam uma 

disputa por medalha em Lon-
dres, kaio Márcio não mostra 
preocupação. “Foi apenas 
um treinamento, o que vale é 
manter isto para as elimina-
tórias e na final sim, dar tudo 
e conseguir baixar muito 
esta marca”, justificou.

Sobre os adversários, 
Kaio disse que o america-
no Michael Phelps continua 
sendo o melhor deles. Phelps 
tem o recorde mundial dos 
200 metros borboleta, com o 
tempo de 1m51s51. “Superá-
-lo é sempre muito difícil, 
mas vamos tentar e acredi-
tar que será possível. Estou 
muito bem preparado”, disse 
o nadador, que hoje defende 
o Fluminense do Rio de Ja-
neiro.  

O atleta paraibano Kaio Márcio será homenageado pelos nadadores do Esporte Clube Cabo Branco

FOTO:  Edônio Alves

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

A derrota para os Esta-
dos Unidos na estreia na fase 
final do Grand Prix ficou para 
trás. Isso porque a Seleção 
Brasileira Feminina de Vô-
lei mostrou sua força diante 
da anfitriã China e, com boa 
atuação no terceiro e quarto 
sets, venceu por 3 a 1, com 
parciais de 25/21, 21/25, 
25/17 e 25/18, em Ningbo. 
A oposto Sheilla e a central 
Thaísa, com 18 pontos cada, 
foram as maiores pontuado-
ras da partida. Pelo lado chi-
nês, a central Hui foi quem 
mais pontuou, com 13. 

Já a Seleção Brasileira 
Masculina de Vôlei ainda não 
sabe se estará classificada 
para a fase final da Liga Mun-
dial, que começa no dia 4 de 
julho, na Bulgária. Apesar 
disso, durante treinamen-
to no centro de Saquarema 
(RJ), o técnico Bernardinho 
garantiu que a delegação vai 
viajar para a Europa neste fi-
nal de semana. O time ainda 
depende da pontuação final 
da França para avançar e, 
caso a vaga não saia, apro-
veitará para disputar amis-
tosos na região.

“Vamos viajar em al-
gum momento em direção 
a Frankfurt (Alemanha), 
via Dubai. Não há nenhuma 
condição de viajar para ou-
tro lugar na Europa, não tem 
vaga. 

Lá nós esperamos, ou a 
gente parte para a Bulgária, 
ou para alguns amistosos na 
República Tcheca. É a única 
forma de  não fazer um bate 
volta sem sentido. 

Ficaríamos uma se-
mana em treinamento em 
jogos amistosos - disse o 
treinador.

Seleção Feminina de Vôlei vence
China e se reabilita no Grand Prix

Glauber Silva
está fora dos
Jogos Olímpicos

O sonho de Glauber Sil-
va disputar pela primeira 
vez os Jogos Olímpicos du-
rou pouco. Classificado para 
Londres na última seletiva, 
no mês passado, o nadador 
foi flagrado em exame anti-
doping pelo uso da susbstân-
cia proibida Testosterona e 
foi suspenso pela Confedera-
ção Brasileira de Desportos 
Aquáticos (CBDA) por dois 
anos. 

Com isso, ele está fora 
da competição da Inglaterra. 
Flávia Delaroli e Pâmela Sou-
za pegam três e seis meses 
de punição, respectivamente.

O exame realizado no 
atleta do Minas no dia 22 de 
maio, na Tentantiva Olímpi-
ca, deu resultado analítico 
adverso para Testosterona. 
A suspensão de dois anos 
foi decidida durante o Painel 
de Controle de Doping da 
CBDA, realizado na última 
terça-feira, no Rio de Janeiro, 
e presidido pelo Dr. Eduardo 
de Rose. 

Também participaram 
da reunião os médicos Mar-
cus Bernhoeft, Cláudio Car-
done e Sandra Soldan.As meninas do Brasil se recuperaram da derrota para o Estados Unidos ao vencerem as chinesas



A partir das 13h30 de 
hoje todas as atenções esta-
rão voltadas para o Superior 
Tribunal de Justiça Desporti-
va, no Rio de Janeiro. É que a 
Quarta Comissão Disciplinar 
estará julgando o Treze Fu-
tebol Clube, este denunciado 
como incurso no artigo 191, 

inciso III e seu parágrafo se-
gundo do Código Brasileiro 
de Justiça Desportiva. Como 
se sabe, o alvinegro de Cam-
pina Grande recorreu a Justi-
ça Comum para pleitear uma 
vaga na Série C do Campeo-
nato Brasileiro ao condenar 
um acordo firmado entre a 
CBF, STJD e Rio Branco, de-
pois que o clube acreano ti-
nha sido excluído da compe-
tição nacional.

E conseguiu uma limi-
nar na Justiça de Campina 
Grande, tendo obtido outras 

vitórias no Superior Tribunal 
de Justiça, também em forma 
de liminares. A ação do Treze 
evitou o início do Campeona-
to Brasileiro da Série C, ainda 
paralisado. 

A CBF chegou a tentar 
um acordo para que houvesse 
a retirada da ação e até espe-
culou-se que uma vaga estaria 
reservada na Série D, não con-
firmada pela entidade. ´

A denúncia do STJD, de-
pois de quase um mês do im-
bróglio, não chegou a abalar 
o representante paraibano. 

O advogado do clube, George 
Ramalho, classificou a medi-
da como totalmente ilegal e 
vai provar na sessão, através 
de provas, o equívoco da pro-
curadoria.

Em caso de punição, o 
Galo pode ser multado, seu 
presidente suspenso, como 
também o clube. Na denún-
cia, o procurador do STJD, 
William Figueiredo de Oli-
veira, defende a aplicação 
de multa que pode ser de R$ 
100,00 a R$ 100 mil e requer 
que seja expedido ofício a CBF 

para que adote as sanções ca-
bíveis contra o denunciado, 
sugerindo-se ante a gravida-
de dos fatos, a suspensão de 
todas as atividades relaciona-
das a futebol em todo o terri-
tório nacional por um prazo 
mínimo de 1 (um) ano, com 
base em seus estatutos, nor-
mas internacionais e art. 48 
da Lei 9615/98. O Brasil de 
Pelotas, pelo mesmo motivo, 
também será julgado.

 
Eleição na CBF
Hoje também acontece 

outra importante reunião, 
esta na Confederação Brasi-
leira de Futebol, a partir das 
16h, quando será eleito o 
novo vice-presidente para a 
Região Centro Sul, vaga com a 
ascensão de José Maria Marin 
que substituiu o presidente 
Ricardo Teixeira. 

Marco Polo Del Nero 
deve ser eleito. A presidente 
Rosilene Gomes viajou, on-
tem, pela manhã, para parti-
cipar da eleição juntamente 
com as demais federações e 
os 20 clubes da Série A.

Treze será julgado hoje pelo STJD
NO BANCO DOS RÉUS

FUTEBOL 
PARAIBA
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soesportePB - @Franco Ferreira 
Apenas nove jogadores paraibanos jogam nas duas primeiras divisões do Brasileiro

A Desportiva Guarabira 
aposta no conjunto dos joga-
dores que vieram do Centro 
Sportivo Paraibano (CSP) para 
derrotar o Sport Club Campina 
Grande, no próximo domin-
go, às 16h, no Estádio Sílvio 
Ponto, na estreia do Campe-
onato Paraibano da Segunda 
Divisão/2012.  A maioria vem 
atuando junto desde as últi-
mas competições, facilitando 
um maior entrosamento dos 
10 atletas que vieram na par-
ceria entre as duas equipes. 
Do Tigre pessoense estarão 
defendendo o time brejeiro, 
Ferreira (goleiro), Moisés e 
Luiz Paulo (zagueiros), Pelado 
e Carioca (laterais esquerdo), 
Peu (volante), Caique e Léo 
Lima (meias), Formiga e Clau-
dinho (atacantes). 

    Uma vantagem signifi-
cativa em relação aos outros, 
principalmente no aspecto de 
entrosamento, com a equipe 
brejeira contando com refor-
ços que se conhecem fora e 
dentro de campo. Para o pre-

sidente do clube, Domingos 
Sávio, os jogadores estão se 
adaptando ao trabalho desen-
volvido pelo treinador Geraldo 
Cirino, que contará também 
com a presença de oito joga-
dores das divisões de base. 

“Os reforços do CSP fa-
rão a diferença na equipe, onde 
o conjunto é essencial numa 
competição difícil e acirrada, 
na busca das duas vagas para 
o Estadual de 2013. Queremos 
o sucesso do grupo e começar 
com uma vitória”, avaliou. 

Sobre a presença da tor-
cida na partida de estreia o 
dirigente frisou que colocará 
os ingressos aos preços de 
R$ 5,00 e R$ 10,00, para que 
o torcedor possa ter acesso e 
prestigiar o representante do 
Brejo paraibano na Segundona. 
“O objetivo é levar a torcida ao 
estádio e incentivar a Despor-
tiva, afinal, temos que unir as 
forças para que o B+rejo volte 
a ter um representante no Es-
tadual do próximo ano”, disse 
Domingos. 

Time motivado para vencer o Sport Campina
dEsPORTIvA

O treinador do Sousa, Sué-
lio Lacerda, espera definir hoje, 
no coletivo final, no Estádio 
Marizão, a equipe e o esquema 
tático que deverá ser colocado 
em campo, diante do Itabaia-
na/SE, no próximo domingo, 
às 16h, em seus domínios, na 
segunda rodada do Campeona-
to Brasileiro da Série D. 

As mexidas podem co-
meçar na defesa, com a saída 
de Márcio Paraíba, cedendo 
a vaga para Xinho no meio de 
campo. 

Neste caso, a defesa será 
composta por Henrique e 
Alisson (zaga), com  Júnior 
Sertânia e Camilo, nas laterais 
direita e esquerda, respecti-
vamente, além do goleiro Ge-
nivaldo. No meio de campo o 
aproveitamento de Esquerdi-
nha, que entrou na segunda 
etapa, no empate de 1 a 1, con-
tra o Feirense/BA, ao lado de 
Daniel e Léo  Olinda. No setor 
ofensivo, Lima pode ser o com-

panheiro de Cleiton Cearense. 
Existe também a possibilidade 
do aproveitamento do atacan-
te Vitinho, que ainda não está 
na sua melhor forma física e 
técnica. 

Com a possível formação 
o time terá uma “nova cara”, 
com o esquema 4-4-2, deixan-
do o Dinossauro mais ofensivo. 
Dúvidas que passam na cabeça 
do comandante alviverde, que 
terá pela frente o campeão ser-
gipano, no jogo chave para o 
Sousa obter a primeira vitória 
na competição. 

“Prefiro aguardar o trei-
namento final e avaliar qual 
o time e o esquema ideal que 
adotaremos contra o Itabaia-
na. O importante é que temos 
boas opções para montar o 
Sousa e conseguir a primeira 
vitória”, observou Suélio. 

Os ingressos para o jogo 
começam a ser vendidos hoje, 
segundo informação da dire-
toria.

Suélio define a equipe 
titular durante coletivo

sOUsA

FOTO: Ortilo Antônio

} Clube será julgado 
pela Quarta Comissão e 
sessão começa às 13h30

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

Campeão paraibano em 2010 e 2011, o Treze está seriamente ameaçado de sofrer uma punição no julgamento que acontece hoje no Rio de Janeiro, embora a assessoria jurídica acredite em absolvição

O goleiro Ferreira é uma das novidades do alviazulino
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A Confederação Brasi-
leira de Futebol decidiu on-
tem iniciar o Campeonato 
Brasileiro da Série C (Tercei-
ra Divisão) amanhã. A enti-
dade divulgou a tabela com 
os 20 clubes participantes 
e deixou de fora o Treze Fu-
tebol Clube. A entidade fez 
um depósito em juízo de R$ 
2,48 milhões para o time 
paraibano até que o mérito 
da ação seja julgado em de-
finitivo, atendendo a uma 
decisão da Primeira Vara Cí-
vel da Comarca de Campina 
Grande, que exigia a inclu-
são do Galo da Borborema 

Galo da Borborema não teve seu nome incluso na tabela da Terceira Divisão do Campeonato Nacional  divulgada ontem pela CBF e ver as chances de disputar a competição ficar cada vez mais distante 

FOTO: Arquivo

CBF inicia Série C sem o Treze-PB
BRASILEIRÃO

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 29 de junho de 2012

NACIONAL
& Mundo

Pedro Bondaczuk- @bondaczuk
A Ponte irrita certos setores por ser único clube do 
interior do País a nunca se dar por vencido por renascer 
das cinzas e desafiar sistema

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

na competição. Por outro 
lado, incluiu o Rio Branco-
-AC, outro time acusado de 
retardar com outras equipes 
a realização da competição. 
Hoje, no Rio de Janeiro, o 
Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD) julga se o 
time paraibano será desfilia-
do ou não da CBF. 

Também ontem, o Tri-
bunal de Justiça da Paraíba 
determinou, em caráter de 
urgência, que a CBF inclua 
o Galo da Borborema na 
competição. Os advogados 
que representam o clube 
paraibano tiveram atendido 
um pedido para que a Jus-
tiça obrigasse a entidade a 
cumprir a liminar expedida 
pela 1ª Vara Cível de Cam-

pina Grande, recentemente. 
A Confederação Brasileira 
de Futebol não acatou a de-
cisão.

Em nota, a CBF comuni-
cou a impossibilidade de dar 
cumprimento às decisões 
judiciais tanto do Treze Fu-
tebol Clube, quanto do Brasil 
de Pelotas-RS, que também 
briga por uma vaga na Série 
C. A Confederação Brasileira 
de Futebol, em obediência 
à decisão liminar proferida 
pelo  Justiça da 1ª Vara Cí-
vel da Comarca de Campi-
na Grande, preferiu pagar 
a multa de R$ 2,4 milhões, 
incluir o Rio Branco-AC, con-
forme determinou a Justiça 
Acreana e dar início ao cam-
peonato.

Desta forma, a CBF acre-
dita que não mais terá atro-
pelos no Brasileirão da Série 
C, até mesmo porque está 
atendendo as determinações 
judiciais. Em contrapartida, 
parece que tudo já está de-
finido em relação a competi-
ção. A bola, na concepção da 
CBF vai mesmo rolar a partir 
de amanhã quando a entida-
de já programou os 10 jogos 
sem a presença do Treze Fu-
tebol Clube. 

A competição tem início 
depois de 31 dias de dispu-
tas judiciais, já que deveria 
ter começado no dia 27 de 
maio passado. A primeira 
rodada tem início amanhã e 
será complementada no do-
mingo. 

GRUPO B
Sábado - 30 de junho
Madureira x Brasiliense - 15 horas - Aniceto Moscoso
Santo André x Chapecoense - 15h30 - Hermínio Ometto, Araras/SP
Tupi x Duque de Caxias - 16 horas - Mario Helênio, Juiz de Fora
Vila Nova x Oeste - 16 horas - Serra Dourada
domingo
Caxias x Macaé - 19 horas - Francisco Stédile

GRUPO A
Domingo - 1 de julho
Santa Cruz x Guarany - 16 horas - Arruda
Cuiabá x Icasa - 16 horas - Presidente Dutra
Fortaleza x Águia de Marabá - 17 horas - Presidente Vargas
Rio Branco x Salgueiro - 19h30 - Arena da Floresta
Segunda-feira - 2 de julho
Paysandu x Luverdense - 20h30 - Curuzu

Primeira Rodada

De garoto problema a salva-
dor da pátria. Apontado por muitos 
como um jogador que aparece mais 
por suas polêmicas do que pelo fu-
tebol, Mario Balotelli foi o herói da 
Itália, ontem. Com dois gols do ata-
cante, a Azzurra derrotou a favorita 
Alemanha por 2 a 1, no estádio Na-
cional de Varsóvia, na Polônia, e se 
garantiu na final da Eurocopa 2012 
diante da Espanha. Özil, nos acrésci-
mos do segundo tempo, descontou.

De quebra, os italianos que con-
taram também com uma atuação 
soberba de sua defesa e do goleiro 
Buffon, asseguraram uma vaga na 
Copa das Confederações 2013, no 
Brasil. O campeão europeu será co-
nhecido após o duelo entre Itália e 
Espanha que acontece no próximo 
domingo, no estádio Olímpico de 
Kiev, na Ucrânia, às 15h45.

O começo foi melhor da Ale-
manha que perdeu boas chances de 
começar vencendo. Se sofria atrás, a 
Itália pouco incomodava na frente. 
Isso até os 19 minutos. Cassano fez 
bela jogada pela esquerda, passou 

Itália surpreende na Euro 2012 e elimina a 
favorita Alemanha em jogo das semifinais 

QUASE COM A TAÇA

por dois marcadores com um só dri-
ble, e cruzou. Balotelli, fazendo jus 
a camisa 9 que veste, se esquivou da 
marcação de Badstuber e, de cabeça, 
colocou no fundo da rede.

Esperto e mortal, o atacan-
te apareceu de novo para decidir. 
Após boa bola de Montolivo, o jo-
gador dominou, não deixou o late-
ral-direito alemão chegar a tempo 

Oonngognogngongognognogng

e, com uma bomba de pé direito, 
colocou no ângulo. Na segunda 
etapa, os germânicos, na base 
do desespero, até tentaram furar 
a defesa italiana, mas só conse-
guiram nos acréscimos e, mesmo 
assim, numa penalidade cobrada 
por Özil após mão na bola de Bal-
zaretti, ficando a partida mesmo 
no placar de 2 a 1.

De forma brilhante, a Itália está na final da Eurocopa e volta a campo no próximo domingo

A 8ª Rodada do Brasilei-
ro da Série B, que começou 
na última terça-feira, segue 
hoje com duas partidas. O 
ABC vai até Arapiraca enca-
rar o ASA-AL. Com nove pon-
tos, o time de Natal-RN quer 
arrancar pontos fora de casa 
para subir na tabela. Atual-
mente é décimo segundo na 
classificação. Jogando com 
o apoio de seu torcedor, o 
ASA espera sair da situação 
incômoda em que se encon-
tra. Somando sete pontos, o 

time é o décimo quinto e tem 
a mesma pontuação do Gua-
rani, equipe que é a primeira 
dentro da zona de rebaixa-
mento. O duelo será às 21h 
em  Arapiraca.

Já o América-RN recebe 
o Guarani-SP. O Bugre, que 
quer sair da zona da degola 
e terá a difícil missão de jo-
gar contra um dos melhores 
times da Série B. Se vencer, o 
time potiguar assume a lide-
rança da competição. O jogo 
será às 21h no Nazarenão.

América-RN recebe o 
Guarani pela 8ª Rodada

SÉRIE B

América de Natal faz um bom campeonato e hoje pode assumir a ponta

FOTOS: Divulgação



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE
A Prefeitura Municipal de Patos, Estado da Paraíba, através da Secretaria Municipal de Administração, com base 

no que dispõe o art. 87 da Lei Orgânica do Município c/c o art. 50, VII da Lei Municipal nº 3.809/2009 e suas altera-
ções, resolve CONVOCAR os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº. 001/2011, e que 
apresentaram documentação no prazo determinado, para, no dia 05 de julho de 2012, às 10h00min, comparecerem 
ao Auditório da Câmara Municipal de Vereadores, localizada a Rua Horácio Nóbrega, s/n, Belo Horizonte, Patos - PB, 
CEP: 58.704-000, para o recebimento da Portaria de Nomeação e imediata assinatura do Termo de Posse.

Considerando o momento festivo existente no Município de Patos, onde toda estrutura administrativa está voltada à 
realização do evento “Festival de Folclore Junino 2012 - São João de Patos”, torno sem efeito o Edital de Convocação 
de Posse publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba nº 14.971 do dia 26 de junho de 2012 (página 43) e no Diário 
Oficial do Município no dia 19 de junho de 2012 ficando a data de recebimento da Portaria de Nomeação e assinatura do 
Termo de Posse dos convocados inerentes aos cargos Técnico de Enfermagem e Professor, que estavam inicialmente 
previstos para o dia 29 de junho de 2012, redesignado para o dia 05 de julho de 2012, às 10h00min no Auditório da 
Câmara Municipal de Vereadores, localizada a Rua Horácio Nóbrega, s/n, Belo Horizonte, Patos - PB.

S02 - ASSISTENTE SOCIAL (Secretaria de Educação)
COLOCAÇÃO NUMERO DA INSCRIÇÃO NOME
2 9 JOSOALDO SOARES DE MEDEIROS
A07 - TECNICO ADMINISTRATIVO (Secretaria de Educação)
COLOCAÇÃO NUMERO DA INSCRIÇÃO NOME
21 196 LAIANE FERREIRA SIMOES
22 144 JANDA MOURISA RODRIGUES FELIX
23 119 GISLEIDE PAZ DE FIGUEIREDO ARAUJO
24 228 MARIA DA GUIA FERREIRA LEITAO
25 7 ADRIANO PEQUENO DA SILVA
26 290 RAONY AZEVEDO VIEIRA LEITE
27 165 JOSE JERONIMO VIEIRA JUNIOR
G06 - AUXILIAR DE SERVICO (Secretaria de Educação)
COLOCAÇÃO NUMERO DA INSCRIÇÃO NOME
85 874 FRANCISCA GEANE DE SOUSA FERREIRA
86 131 ALINE FARIAS DANTAS
87 952 GELIANA DA SILVA FERNANDES
89 1471 JULIANNE RODRIGUES SIMAO
90 727 EVARISTO FLORENTINO DE MEDEIROS NETO
91 784 FERNANDO GOMES NOGUEIRA
P04 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA (Secretaria de Educação) 
COLOCAÇÃO NUMERO DA INSCRIÇÃO NOME
2 13 JETRO TRINDADE SOARES
3 33 RUSIELLA SAMA DANTAS DOS SANTOS
4 16 JOAO DE DEUS ALVES RIBEIRO
P06 - PROFESSOR DE HISTORIA (Secretaria de Educação)
COLOCAÇÃO NUMERO DA INSCRIÇÃO NOME
1 1 ADAMO GUEDES SANTOS DE MORAES
3 27 KAMILA PEREIRA JUSTINO
P02 - PROFESSOR DE MATEMATICA
COLOCAÇÃO NUMERO DA INSCRIÇÃO NOME
1 5 COSMO LUIZ DE ALMEIDA
2 18 GILTON FERREIRA DE OLIVEIRA
P03 - PROFESSOR DE ARTES
COLOCAÇÃO NUMERO DA INSCRIÇÃO NOME
1 1 ALAN JOSE BATISTA SIMOES
3 5 DEBORA MARTINS FARIAS
4 4 CLAUDIA GARCIA DE SOUSA
5 13 GIRLANDIA BARBOSA MASCENA GOMES
6 45 SANDRA MEDEIROS DA SILVA
P04 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA
COLOCAÇÃO NUMERO DA INSCRIÇÃO NOME
1 22 LUCIANO MEIRELES DE PONTES
2 13 JETRO TRINDADE SOARES
3 33 RUSIELLA SAMA DANTAS DOS SANTOS
4 16 JOAO DE DEUS ALVES RIBEIRO
P07 - PROFESSOR DE PRE-ESCOLA
COLOCAÇÃO NUMERO DA INSCRIÇÃO NOME
2 328 MARIA DO CARMO LINHARES DOS SANTOS
3 461 SIMONE PATRICIA SILVA DE MENEZES
4 173 IRANILDO MEDEIROS
5 150 GIOVANNA MARIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO LEITAO
7 16 ALEXSANDRA LACERDA DE CALDAS TRIGUEIRO
8 131 FRANCISCA FLAVIA DE MEDEIROS SOUTO
9 125 FRANCIELMA ARAUJO FERREIRA SOUSA
10 402 NELCY DE OLIVEIRA TRINDADE
11 94 ELAINE CRISTINA DA COSTA GOMES
12 161 HERIBERTO FRANCISCO XAVIER
13 60 CLAUDENILDA MEDEIROS DO NASCIMENTO SILVA
14 18 ALINE ROSE DE MEDEIROS COSTA
15 462 SONIA MARIA DE MEDEIROS
16 170 IONARA MELO OLIVEIRA
17 501 ZOETANIA TORRES OTAVIANO 
18 404 NOELIA OLIVEIRA BRITO
19 70 DEBORAH ALMEIDA DE LIMA
20 126 FRANCILANDIA GLAUCIA GUIMARAES DE LIMA CUNHA
21 76 DEUSILENE DA SILVA VIGOLVINO
22 255 LEONARDA KATHERINE OLIVEIRA ALBUQUERQUE 

MARQUES
23 410 PAULA SANTOS CANDEIA BARBOSA
24 398 MONICK DAGMA MORAIS RODRIGUES
25 61 CLAUDIA DE ANDRADE ALMEIDA
26 334 MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA
27 483 VANESA RODRIGUES MOREIRA
28 112 ERIKA PATRICIA GUEDES CAVALCANTE ALCANTARA
29 174 IRINALDO CAETANO MARQUES
30 466 SUELI DE OLIVEIRA ALVES
31 6 ADRIANA DUARTE DE SOUSA
32 235 JULIANA MOISES DE LUCENA
33 149 GILVANIA BENTO DA SILVA
34 480 THASSIA KAMILLA DE HOLANDA LEITE
35 422 REJANE ALBERTA MAURICIO PEREIRA
36 446 RUSDRAEL ANTONIO FREIRE
37 298 MARIA BETANIA DE MEDEIROS CAVALCANTI
38 392 MICHELLE ROSE SOARES DA SILVA
39 73 DENISE DE OLIVEIRA ANDRADE
40 35 ANA PAULA DA SILVA PAULO
41 54 BELCHIONE TOME DE SOUSA MOURA
42 121 FERNANDA DE SOUSA XAVIER
43 340 MARIA EDANIELE PEREIRA GOMES
44 147 GILMARA FERREIRA NUNES
45 325 MARIA DE LOURDES MAMEDE LAURINDO SILVA
46 98 ELIANE DE SOUSA SILVA CIRILO
47 311 MARIA DAS GRACAS GARCIA DE MEDEIROS
48 453 SEVERINA ELIAS DA COSTA
49 15 ALEXSANDRA DE LIMA ALVES MENDONCA
50 451 SANDRA MARIA PEREIRA DA COSTA
51 143 GILBERLANDIA G DE MEDEIROS NASCIMENTO
52 425 RISONEIDE PEREIRA BARROS
53 88 EDIVA ANDRADE DE OLIVEIRA
54 166 ICLA ETIENNE MEDEIROS VERAS
56 202 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO
57 256 LIANE DIAS DE MARIA
1 157 HANNAH ARAUJO ROSENDO - PNE
2 335 MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA - PNE
3 352 MARIA JOSE LIMA DE LIRA - PNE
58 56 CAMILA PINHEIRO XAVIER
59 50 ANUSKA ALANNA DA SILVA
60 366 MARIA QUITÉRIA DA SILVA
P05 - PROFESSOR DE CIENCIAS
COLOCAÇÃO NUMERO DA INSCRIÇÃO NOME
1 106 MARIA CLERYA ALVINO LEITE
4 42 FABIANA SILVA DA NOBREGA
5 40 ERICA DINIZ ABRANTES
6 139 TASSIA LAICYA VIEIRA DE SOUZA
1 143 VALDIRENE BARBOSA DE ARAUJO - PNE
7 77 JOHN PAUL ALBUQUERQUE CALDAS
8 104 MARCOS ROBERTO DA SILVA CAVALCANTE
A09 - TECNICO ADMINISTRATIVO (Secretaria de Saúde)
COLOCAÇÃO NUMERO DA INSCRIÇÃO NOME
11 102 KLEBER SILVA DE ARAUJO
12 15 ANA LIGIA MEDEIROS PEIXOTO
13 103 LAERT DE ARAUJO LUCENA
14 20 ANNA KHERLLEN BATISTA GOMES AFONSO
15 136 MAYCON DANILLO PAULINO SANTOS
17 91 JOSICLEIDE SOUZA MENDES
18 61 FRANCISCO NUNES DE MEDEIROS
19 67 GILIANO DE ARAUJO LIMA
21 39 DAMIAO SOBRINHO DA SILVA
G07 - AUXILIAR DE SERVICO (Secretaria de Saúde)
COLOCAÇÃO NUMERO DA INSCRIÇÃO NOME
31 181 JARDELMA NOBREGA XAVIER SOUSA
32 423 TATIANA DOS SANTOS MEDEIROS MACENA
M09 - TEC.EM LABORATORIO DE AN.CLINICA (Secretaria de Saúde)
COLOCAÇÃO NUMERO DA INSCRIÇÃO NOME
13 59 MILENA DE MEDEIROS ARAUJO
M07 - TECNICO EM ENFERMAGEM - ESF
COLOCAÇÃO NUMERO DA INSCRIÇÃO NOME
1 64 CLARINA MARIA CABRAL ALVES SILVA
2 12 ALANE ARAGAO DA NOBREGA
3 399 SAMARA LUCIA ROCHA DE LACERDA
4 442 VERUSKA DOS SANTOS ROMANO CAMPOS
5 264 MABEL RAQUEL DE LIMA CORNELIO
6 29 AMANDA MARIA TARGINO DE LIMA
7 228 KARLA NOBREGA DE MEDEIROS 
8 345 OZANETE NOBREGA DE OLIVEIRA
9 245 LINDEMBERG LUCENA DE ALMEIDA
10 413 SONIA DE SA PINHEIRO
11 273 MARIA APARECIDA BRITO TORRES
12 266 MAILANY DO NASCIMENTO FARIAS
13 82 DARIA AMARO DE ALMEIDA
14 28 AMANDA DA SILVA MEDEIROS
15 367 RENATA CRISTINA SILVA GOMES
16 317 MARIA ROSINEIDE AVELINO MWANYIKA
17 13 ALBANIZA FERNANDES DO NASCIMENTO
18 107 ELLAYNE BRITO PEREIRA
19 209 JOSEFA ADRIANA VERAS DA SILVA
20 404 SHEYLA KATIANNE MEDEIROS DE AZEVEDO RAMOS
21 363 RAYRA CAROLINY ALVES DE SOUZA 
22 391 ROSIMAIRY FABIOLA DE FREITAS
23 10 ALANA MEDEIROS WANDERLEY VIEIRA
24 57 CARLENE DE OLIVEIRA GOMES
25 114 ERIKA KARINE DE SOUSA OLINTO
26 272 MARIA AMIRACY MEDEIROS DE SOUZA
27 384 ROSEANE FIGUEIREDO LUCENA
28 213 JOSEFA NEUMA LIMA DINIZ
29 216 JOSINEIDE MONTENEGRO DA COSTA 
30 33 ANA FLAVIA SOUZA DE OLIVEIRA
31 440 VERONICA LIMA DOS SANTOS
32 61 CELIANE LUCENA DE MEDEIROS
2 39 ANA PAULA DE BRITO OLIVEIRA - PNE
S05 - MEDICO USF (Secretaria de Saúde)
COLOCAÇÃO NUMERO DA INSCRIÇÃO NOME
6 25 TAVIO LEAL JANUARIO
S24 - DENTISTA CLASSE III - PAC.ESPECIAIS (Secretaria de Saúde)
COLOCAÇÃO NUMERO DA INSCRIÇÃO NOME
2 1 DIOGO ANTONIO DE ALMEIDA BARBOSA PEREIRA
S25 - ENFERMEIRO-ESP. EM SAUDE MENTAL (Secretaria de Saúde)
COLOCAÇÃO NUMERO DA INSCRIÇÃO NOME
6 22 POLIANA XAVIER NUNES BRITO
7 4 ANDREA QUEIROGA DE SA
9 29 TERCIA TANYELLE DE SOUZA ARAUJO
10 10 FRANCISCA LIVIA CIPRIANO GOMES
11 25 RAFAELLA LUCENA MEDEIROS DE ANDRADE
S26 - ENFERMEIRO-ESP.SAUDE DO TRABALHADOR (Secretaria de Saúde)
COLOCAÇÃO NUMERO DA INSCRIÇÃO NOME
3 88 SILMARA OLIVEIRA DE ARAUJO GOMES
A01 - TECNICO ADMINISTRATIVO (Secretaria de Administração)
COLOCAÇÃO NUMERO DA INSCRIÇÃO NOME
21 296 MARIA SIANARIA PEREIRA BORGES
22 415 WALLAM OLIVEIRA MARQUES
23 104 EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS
25 367 SHEILA MICHELINE MAMEDE DA COSTA SANTOS
A04 - MOTORISTA - CLASSE I (Secretaria de Administração)
COLOCAÇÃO NUMERO DA INSCRIÇÃO NOME
6 61 JOAO VITAL SANTOS DE MENEZES
G03 - AUXILIAR DE SERVICO (Secretaria de Administração)
COLOCAÇÃO NUMERO DA INSCRIÇÃO NOME
30 429 RIVELINA GOMES
31 254 KALIENE DE LIMA SOUSA
32 273 LENILDO DERAUJO COSTA
33 297 MAISA SOARES DA SILVA
34 51 BEATRIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES
M03 - TECNICO EM CONTABILIDADE (Secretaria de Administração)
COLOCAÇÃO NUMERO DA INSCRIÇÃO NOME
3 2 CLEBIANA DA SILVA PEREIRA FERNANDES
M04 - TECNICO EM ARQUIVO (Secretaria de Administração)
COLOCAÇÃO NUMERO DA INSCRIÇÃO NOME
3 3 ALESSANDRA ALVES DE ARAUJO
4 17 GIRLENE AIRES GUEDES MARTINS
 
O Candidato que não comparecer no local data e hora designados, terá o prazo de até o dia 06 de julho de 2012, 

às 12h00min, para comparecer a sede da Secretaria Municipal de Administração, localizada no Centro Administrativo 
Municipal Aderbal Martins, Rua Horácio Nóbrega, s/n, Belo Horizonte, Patos - PB, CEP: 58.704-000, sob pena de 
decair do direito ao cargo.

JOSÉ CORSINO PEIXOTO NETO
Secretário de Administração

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pilar
RESULTADO DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS N 02/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Torna Público para todos os interessados que realizou 

a abertura das propostas da TP 02/2012, no dia e hora marcada, onde não houve a participação 
dos representantes das Empresas habilitadas. A empresa que ofertou o menor preço foi a ZEUS 
CONSTRUTORA E OPERADORA LTDA, sendo este no montante de   R$ 280.933,07 (duzentos e 
oitenta mil novecentos e trinta e três reais e sete centavos). Decidiu a comissão  por encaminhar 
as propostas para o engenheiro responsável para analise das planilhas, posteriormente será dada 
publicidade de seu resultado.

Pilar- PB, 18 de junho de 2012
JOSE DOMINGOS DA SILVA FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Execução de Sistema de Abastecimento de Água na Comunidade de Pintura de Cima, 
de conformidade ao termo de Convênio nº 1475/2007, celebrado através da FUNASA / MINISTÉRIO 
DA SAÚDE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00001/2012. DOTAÇÃO: Recursos Oriundos do Convênio nº 1475/2007 / FUNASA / MINISTÉRIO 
DA SAÚDE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES - 08.00 - 20.544.2011.1021 - 44.90.51.01 - Obras 
e Instalações. VIGÊNCIA: 210 (duzentos e dez) dias. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PILÕES e HIDRO PERFURAÇÕES LTDA, CNPJ: 04.830.606/0001-05 - CT Nº 
00146/2012 - 27.06.12 -- R$ 252.754,52 (Duzentos e Cinquenta e Dois Mil Setecentos e Cinquenta 
e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

FÉLIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2012 - Retificação.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Reconheço e Ratifico a Dispensa de Licitação nº. 001/2012, nos termos do art. 24, inciso VIII, da Lei 

Federal nº. 8.666, de 21.08.1993, e atualizações posteriores. Objeto: contratação da prestação de serviços 
financeiros e outras avenças, em favor do Banco do Brasil S/A, inscrito no CNPJ sob o nº. 00.000.000/0001-
91, no valor global de R$ 1.030.000,00 (hum milhão e trinta mil reais), de acordo com o Parecer da Assessoria 
Jurídica do Município e relatório apresentado pela Comissão Permanente de Licitação.

Monteiro - PB, 18 de Junho de 2012.
Ednacé Alves Silvestre Henrique - Prefeita

RATIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO - Retificação
Contrato de Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças.
Processo Administrativo n.º 026/2012
Objetivo: Contratação de Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças pelo período 

de 60 (Sessenta) Meses.
Contratante: Prefeitura Municipal de Monteiro.
Contratado: Banco do Brasil S/A.
Valor global: 1.030.000,00 (hum milhão e trinta mil reais).
Base Legal: Inciso VIII do Art. 24 da Lei Federal n.º 8666/93.

Monteiro - PB, 18 de Junho de 2012

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 Portaria PP nº 0019/2012.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DONA INÊS, ESTADO DA PARAÍBA, 

no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Declarar DESERTA a Licitação do tipo:
PREGÂO PRESENCIAL N 0019/2012
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0059/2012.
PREGÃO PRESECIAL  Nº 0019/2012. do tipo menor preço por item, objetivando a AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE 
BENJAMIN  GOMES MARANHÃO E POSTOS DO PSF.

Dona Inês, 08 de Junho de 2012.
Sofia Ulisses Santos
Secretária da Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 055/2012
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COM LEN-

TES CORRETIVAS E PEÇAS PARA MONTAGEM DE ÓCULOS PARA ATENDER O PROJETO 
OLHAR BRASIL.

A Prefeita Municipal de Cuité, através de despacho exarado nos autos do Processo Administrativo 
nº 064/2012, opta pela revogação do Pregão Presencial nº 055/2012, fundamentado pelo art. 49 da 
Lei nº 8.666/93, em cumprimento ao Princípio da Economicidade e por razões de interesse público, 
ante a ausência de ampla concorrência, de forma que deverá ser procedida uma abertura de novo 
processo licitatório para os mesmo itens. Informações de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 
83-3372-2246 ou na sede da CPL sito a Rua 15 de novembro, 159, Centro.

Cuité - PB, 28 de junho de 2012.
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 058/2012
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA O CENTRO DE REA-

BILITAÇÃO DESTA PREFEITURA
A Prefeita Municipal de Cuité, através de despacho exarado nos autos do Processo Administrativo 

nº 067/2012, opta pela revogação do Pregão Presencial nº 058/2012, fundamentado pelo art. 49 da 
Lei nº 8.666/93, em cumprimento ao Princípio da Economicidade e por razões de interesse público, 
ante a ausência de ampla concorrência, de forma que deverá ser procedida uma abertura de novo 
processo licitatório para os mesmo itens. Informações de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 
83-3372-2246 ou na sede da CPL sito a Rua 15 de novembro, 159, Centro.

Cuité - PB, 28 de junho de 2012.
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 060/2012
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET COM IP DEDICADO PARA 

AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA 
A Prefeita Municipal de Cuité, através de despacho exarado nos autos do Processo Administra-

tivo nº 069/2012, opta pela revogação do Pregão Presencial nº 060/2012, fundamentado pelo art. 
49 da Lei nº 8.666/93, em cumprimento ao Princípio da Economicidade e por razões de interesse 
público, ante a ausência de lances e ampla concorrência, de forma que deverá ser procedida uma 
abertura de novo processo licitatório para os mesmo itens. Informações de segunda a sexta-feira, 
das 08:00 as 12:00 83-3372-2246 ou na sede da CPL sito a Rua 15 de novembro, 159, Centro.

Cuité - PB, 28 de junho de 2012.
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 059/2012
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BALANÇAS, ESTADIÔMETROS E TRENAS PARA O PROGRAMA DE 

MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ-AB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA
A Prefeita Municipal de Cuité, através de despacho exarado nos autos do Processo Administrativo 

nº 068/2012, opta pela revogação do Pregão Presencial nº 059/2012, fundamentado pelo art. 49 da 
Lei nº 8.666/93, em cumprimento ao Princípio da Economicidade e por razões de interesse público, 
ante a ausência de ampla concorrência, de forma que deverá ser procedida uma abertura de novo 
processo licitatório para os mesmo itens. Informações de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 
83-3372-2246 ou na sede da CPL sito a Rua 15 de novembro, 159, Centro.

Cuité - PB, 28 de junho de 2012.
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita de Cuité

JW CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - CNPJ Nº 12.804.788/0001-78, torna público que recebeu da 
SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia, para Construção Civil, situado a Rua Esmeraldo 
Gomes Vieira S/N - Bancários - João Pessoa - PB.

JW CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - CNPJ Nº 12.804.788/0001-78, torna público que recebeu da 
SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação, para Construção Civil - Residencial Mirante 
do Atlântico, situado a Rua Aurélio Moreno de Albuquerque S/N - Cidade Universitária - João Pessoa - PB.

FALCO CONST. E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ Nº 10.722.524/0001-40, torna público que requereu 
a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença, a Licença de Operação, para Construção Civil, situado 
a Rua José Vittorino de Araújo - Bancários - João Pessoa - PB.

FALCO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ Nº 10.722.524/0001-40, torna público que 
recebeu da SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia, para Construção Civil - Prédio Villa 
Park Residence, situado a Rua Telegrafista Chateaubriand Brito Filho S/N - João Pessoa - PB.

INSTITUTO PARAIBANO DO CERÉBRO LTDA (ICER) - CNPJ/CPF Nº 08.491.340/0001-74, torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração 
nº 1656/2012 em João Pessoa, 26 de junho de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Ampliação 
das instalações físicas do Instituto Paraibano do Cérebro Ltda, na Avenida São Paulo - nº 854 Município: 
JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-003310/TEC/LA-0188.

INSTITUTO PARAIBANO DO CERÉBRO LTDA (ICER) - CNPJ/CPF Nº 08.491.340/0001-74, torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1658/2012 em João Pessoa, 26 de junho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Clínica Médica, 
na Av. São Paulo, 854 - Bairro dos Estados Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-003309/
TEC/LO-3111.

LUSA ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF Nº 08.270.902/0001-50, torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1553/2012 em João 
Pessoa, 20 de junho de 2012 - Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Residencial multifamiliar com vinte e 
quatro unidades habitacionais (térreo + 3 pavimentos), dotada de sistema de esgotamento sanitário (tanque 
séptico e sumidouro), na Rua Agente Fiscal Walfredo Bezerra da Silveira S/N LT- 0403 QD-133 Cidade 
Universitária Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2011-005508/TEC/LO-1787.

MICCAL – MINERAÇÃO IND. E COMÉRCIO CAMPO VERDE LTDA – CNPJ/CPF Nº 24.281.990.0001-41 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 1579/2012 em João Pessoa, 21 de junho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: LAVRA DE CALCÁRIO A CÉU ABERTO, NUMA ÁREA DE 10 HÁ, REFERENTE AO PROCESSO 
DNPM Nº 846,117/1998. Na (o) Fazenda Trapiá – Zona Rural Município: PATOS –UF: PB. Processo: 
2011-004419/TEC/LO-1487                 

MICCAL – MINERAÇÃO IND. E COMÉRCIO CAMPO VERDE LTDA – CNPJ/CPF Nº 24.281.990.0001-41 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação para pesquisa nº 1580/2012 em João Pessoa, 21 de junho de 2012 – Prazo: 365 dias. Para 
a atividade de: LAVRA EXPERIMENTAL DE CALCÁRIO A CÉU ABERTO, NUMA ÁREA DE 55,07 HÁ, 
REFERENTE AO PROCESSO DNPM Nº 846,101/2009. Na (o) Fazenda Trapiá – Zona Rural Município: 
PATOS –UF: PB. Processo: 2012-003139/TEC/LO/LOP - 0053

INDUTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSA ITATITUNGA LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.199.721/0001-99 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 1582/2012 em João Pessoa, 21 de junho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: FABRICAÇÃO DE ARGAMASSA E REJUNTO. Na (o) FAZENDA TRAPIÁ – Zona Rural Município: 
PATOS –UF: PB. Processo: 2012- 002247/TEC/LO-2750

VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO- CNPJ/CPF N°10.944.726/0001-36, Torna publico que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA PRÉVIA em 
João Pessoa. Para a atividade de EXTRAÇÃO DE SAIBRO, LOCALIZADO - SERRA VERMELHA - ZONA 
RURAL- Município: CAJAZEIRAS - CEP: 58000000- UF: PB. Processo: 2012-003353/TEC/LP-0883 
OBS: A NÃO PUBLICAÇÃO EM ATÉ 30(TRINTA) DIAS IMPLICARÁ NA NULIDADE DESTA LICENÇA, 
NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

HOSPITAL REGIONAL DEP. JANDUHY CARNEIRO (UNIDADE DE ONCOLOGIA DE PATOS-UNACON) 
- CNPJ/CPF N° 08.778.268/0023-76 Torna público que a SUDEMA - Superintendéncia de Administracéo 
do Meio Ambiente, emitiu a Licenca de Instalacao n° 1663/2012 em Joao Pessoa, 28 de junho de 2012 - 
Prazo: 365 dias. Para a atividade de: ATENDIMENTO AMBULATORIAL E TERAPEUTICO A PACIETES 
ADULTOS PATOLOGIA NA ÁREA DO CÁNCER Na(o) - RUA HORÁCIO NÓBREGA SiN - B.BELO 
HORIZONTE Municipio: PATOS - UF: PB. Processo: 2012-0028731TEC1LI-1473

SUPLAN SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - CNPJ/
CPF No 09.125.444/0001-28 Torna public° que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licenqa de Instalaqao n° 1661/2012 em Joao Pessoa, 28 de junho de 2012 - Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Centro de Convencoes de Joao Pessoa (obras de edificacao, drenagem, 
terraplenagem, pavimentacao, paisagismo, entre outras) Na(o) - CENTRO DE CONVENCOES DO POLO 
TURISTICO DO Municipio: JOAO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-002147/TEC/L1-1395

A Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para solicitar a RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
DE OPERAÇÃO Nº 2756/10- Proc.2012-003280/TEC/LO-3102, para a construção de 24 (vinte e quatro) 
unidades habitacionais composto de fossa séptica e filtro anaeróbio, no município de CATURITÉ. 

A Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para solicitar a RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
DE OPERAÇÃO Nº 1084/2008- Proc.2012-003281/TEC/LO-3103, para a construção de 20 (vinte) unidades 
habitacionais composto de fossa séptica e sumidouro, no município de BARAUNA. 

A Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para solicitar a LICENÇA DE OPERAÇÃO 
- Proc.2012-003282/TEC/LO-3104, para a construção de 30 (TRINTA) unidades habitacionais composto 
de FOSSA SEPTICA E FILTRO ANÁEROBIO, no município de POMBAL.

A Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para solicitar a RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
DE OPERAÇÃO - Proc.2012-003283/TEC/LO-3105, para a construção de 40 (QUARENTA) unidades 
habitacionais composto de fossa séptica e filtro anaeróbio, no município de BELÉM. 

A Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para solicitar a RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
DE OPERAÇÃO Nº 1036/2008- Proc.2012-0034498/TEC/LO-3139, para a construção de 80 (oitenta) 
unidades habitacionais composto de esgotamento sanitário ligado a  REDE PUBLICA DA CAGEPA, no 
município de GUARABIRA. 

A Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para solicitar a RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
DE OPERAÇÃO Nº 1077/2008- Proc.2012-003449/TEC/LO-3140, para a construção de 60 (SESSENTA) 
unidades habitacionais composto de esgotamento sanitário ligado a  REDE PUBLICA DA CAGEPA, no 
município de GUARABIRA.

A Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para solicitar a RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
DE OPERAÇÃO Nº 1775/2008- Proc.2012-003450/TEC/LO-3141, para a construção de 100 (cem) unidades 
habitacionais composto de fossa séptica e sumidouro, no município de BAYEUX.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 057/2012
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE 

COZINHA PARA AS SECRETARIAS, PROGRAMAS, CRECHES E ESCOLAS DESTA PREFEITURA.
A Prefeita Municipal de Cuité, através de despacho exarado nos autos do Processo Administra-

tivo nº 066/2012, opta pela revogação do Pregão Presencial nº 057/2012, fundamentado pelo art. 
49 da Lei nº 8.666/93, em cumprimento ao Princípio da Economicidade e por razões de interesse 
público, ante a ausência de lances e ampla concorrência, de forma que deverá ser procedida uma 
abertura de novo processo licitatório para os mesmo itens. Informações de segunda a sexta-feira, 
das 08:00 as 12:00 83-3372-2246 ou na sede da CPL sito a Rua 15 de novembro, 159, Centro.

Cuité - PB, 28 de junho de 2012.
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita de Cuité
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Planos na Paraíba 
podem subir 7,93%

saúde

}alta atinge 89.912 paraibanos, 
23,8% dos usuários da rede de 
saúde suplementar no estado 

Brasília (Abr) - Os pla-
nos de saúde individuais 
ou familiares contratados a 
partir do início de 1999 po-
derão subir até 7,93%. Essa 
alta atinge 89.912 paraiba-
nos (o que representa 23,8% 
dos 377.517 beneficiários de 
planos de assistência médica 
no Estado).

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
fixou ontem o limite de rea-
juste anual para os planos de 
saúde. 

O limite vale para planos 
individual e familiar contra-
tados a partir de janeiro de 
1999 ou adaptados à legis-

lação anterior. A regra não 
vale para os planos coletivos 
e empresariais.

No país, a alta atinge 
aproximadamente 8 milhões 
de brasileiros - o que repre-
senta 17% dos que têm pla-
nos de assistência médica.

A operadora do plano 
deve aplicar o aumento aos 
contratos com aniversário a 
partir de maio de 2012 até 
abril de 2013.

Cobrança retroativa
A cobrança de aumento 

retroativo está autorizada 
caso o percentual de reajuste 
seja aplicado até quatro me-
ses após a data de aniversá-
rio do contrato. Por exemplo, 
um contrato no qual o usu-
ário do plano paga R$ 100, 
e em maio, junho e julho os 
boletos estão sem reajuste, 
os boletos de agosto a outu-

bro terão mensalidades de 
R$ 115,86, a soma do reajus-
te mais o valor retroativo. A 
partir de novembro, a par-
cela deverá ser de R$ 107,93 
até o anúncio do reajuste do 
próximo ano.

Cálculo do reajuste
Desde 2001, a ANS cal-

cula o percentual de reajuste 
levando em conta a média 
dos índices de reajuste dos 
planos coletivos - com mais 
de 30 clientes.

A agência reguladora 
não estipula percentual para 
os planos coletivos e empre-
sariais por considerar que 
as empresas, fundações e as-
sociações têm condições de 
negociar diretamente com 
as operadoras, o que não 
acontece com quem contra-
ta um plano individual ou 
familiar.

Detran descobre
fraude em 
vistoria e dois 
são presos

A Operação Detran de-
sarticulou um esquema de 
realização e confecção de 
vistorias de veículos irregu-
lares fora das dependências 
do Departamento de Trânsi-
to da Paraíba e promovidas 
por pessoas que se passa-
vam por servidores do órgão 
Estadual. 

A ação foi deflagrada 
pelo Governo do Estado, por 
meio da Corregedoria do De-
tran-PB, na tarde ontem.

O esquema funcionava 
há mais de cinco anos e con-
tava com a participação de 
“flanelinhas”, funcionários de 
Detran-PB e possíveis despa-
chantes. 

Foram presos um flane-
linha que trabalhava lavan-
do e guardando veículos há 
mais de 12 anos no pátio da 
sede do Detran em João Pes-
soa, e um usuário que é pro-
prietário do veículo em que 
foi feita a vistoria. As pessoas 
presas foram autuadas pelo 
Crime de Usurpação de Fun-
ção Pública. 



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

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.: ACIOLY LANCHONETE E WEB CAFE 
LTDA-
CPF/CNPJ: 014916666/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$153,70
Cedente: SAO BRAZ SA INDUSTRIA E COMERCIO DE
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031939
Responsavel.: ADRIANA GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ: 005808690/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$467,06
Cedente: CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTI-
CAS LT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032161
Responsavel.: ALEX BRUNO DANTAS DE LIRA
CPF/CNPJ: 013731345/0001-67
Titulo: DUP VEN MER IND  R$447,00
Cedente: SAND BEACH INDUSTRIA DE CONFECCOES
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031820
Responsavel.: ARGUILAE ALVES CARVALHO SOARES
CPF/CNPJ: 568586474-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.990,00
Cedente: BANCO SAFRA S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031796
Responsavel.: D&M COMERCIO DE MARCAS LTDA
CPF/CNPJ: 006004638/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$500,00
Cedente: PROIMPORT BRASIL LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031715
Responsavel.: EVELINE MARIA VILAR FERREIRA
CPF/CNPJ: 798761294-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$812,95
Cedente: BANCO RURAL SA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032217
Responsavel.: JOSE TAVARES PESSOA
CPF/CNPJ: 004862211/0001-94
Titulo: DUP PRES SER IN  R$200,00

Cedente: JOSE RICARDO JUNIOR
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032079
Responsavel.: KARLA LOUREIRO DE ARAUJO ELOY 
DUNDA
CPF/CNPJ: 021225464-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$300,00
Cedente: D. S. P. INDUSTRIAL LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032251
Responsavel.: MARIA JOSE GOMES DA SILVA GRAF
CPF/CNPJ: 001966197/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.288,45
Cedente: SUZANO PAPEL E CELULOSE
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033108
Responsavel.: ROSANGELA QUEIROGA FERREIRA
CPF/CNPJ: 006206602/0001-86
Titulo: DUP VEN MER IND  R$155,00
Cedente: ECO INFORMATICA COMERCIO E SER-
VICOS
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032120
Responsavel.: SANDRA MARIA E CI A LTDA
CPF/CNPJ: 015184301/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.650,00
Cedente: BANCO ABC BRASIL SA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033110
Responsavel.: SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 004857612/0001-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.040,54
Cedente: LAFARGE BRASIL S.A.
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033162

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,  29/06/2012
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.: ALBERTO FIGUEIREDO LIMEIRA
CPF/CNPJ: 012351388/0001-54
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.488,00
Cedente: PONTO SUL COMERCIO DE MANUFA-
TURADOS
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 030754
Responsavel.: ALICERCE CONST  E INCORP  LTDA
CPF/CNPJ: 011220569/0001-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$700,00
Cedente: RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032176
Responsavel.: ANGIOMEDICA - COMERCIO ATA-
CADISTA D
CPF/CNPJ: 007986530/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$14.558,75
Cedente: HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031378
Responsavel.: ANTONIO FERNANDO ALVARES 
CALABRIA
CPF/CNPJ: 260919687-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.377,76
Cedente: UNIDADE ENGENHARIA LTDA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15. 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032550
Responsavel.: ASA ASSESSORIA E SERV. LTDA ME
CPF/CNPJ: 007202987/0001-76
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.083,33
Cedente: DABLIO EQUIPAMENTOS S LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032310
Responsavel.: CASABLANCA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 007715999/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.178,51
Cedente: IMAB INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Apresentante: BANCO CITIBANK-33.479.023/0001-80 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032103
Responsavel.: COML DE ALIM BONFIM LTDA
CPF/CNPJ: 012680083/0002-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.690,39
Cedente: TRAMONTINA NORDESTE S/A
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031491
Responsavel.: CONST  G M V LTDA
CPF/CNPJ: 011479321/0001-37
Titulo: DUP VEN MER IND  R$130,00
Cedente: B.M.A. LOCACOES LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032119
Responsavel.: CONST  G M V LTDA
CPF/CNPJ: 011479321/0001-37
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 30,00
Cedente: B.M.A. LOCACOES LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032105
Responsavel.: CLOVIS MARINHO FALCAO LEAL
CPF/CNPJ: 885141294-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 99,50
Cedente: RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032116
Responsavel.: EXTREMA EXTRACAO DE MINERIOS 
LTDA M
CPF/CNPJ: 010739407/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 53,00
Cedente: CR COMERCIO DE MOLAS LTDA ME
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032667
Responsavel.: FRANCISCO D ASSIS OL ART VIDRO
CPF/CNPJ: 002968249/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.322,88
Cedente: PERFIMAX A ACESSORIOS LTDA ME
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031760
Responsavel.: FRANCISCO D ASSIS OL ART VIDRO
CPF/CNPJ: 002968249/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.261,27
Cedente: PERFIMAX A ACESSORIOS LTDA ME
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031757
Responsavel.: GUSTAVO JUSTINO DE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 029299954-24
Titulo: DUP VEN MER IND  R$550,00
Cedente: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15. 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032518
Responsavel.: INDUSTRIA DE PANIFICACAO E RES
CPF/CNPJ: 013552504/0001-66

Titulo: DUP VEN MER IND  R$319,20
Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA.
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032144
Responsavel.: JOSE CARLOS LEITE FILHO
CPF/CNPJ: 007748934-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$124,00
Cedente: BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032340
Responsavel.: JOSE VICENTE NETO
CPF/CNPJ: 072521374-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 85,00
Cedente: PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO 
LTD
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032336
Responsavel.: LABORATORIO DE ANALISES BIO-
DAGNOSE
CPF/CNPJ: 007424640/0001-78
Titulo: DUP VEN MER IND  R$464,00
Cedente: ATACAMED COMERCIO DE PROD FAR-
MACEUT
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031893
Responsavel.: LEONIDIO DE LIMA GOMES
CPF/CNPJ: 109635884-00
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 - 032126
Responsavel.: MARIA DA SOLEDADE BARBOSA 
DOS SANTO
CPF/CNPJ: 012678089/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$334,09
Cedente: MGM - PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032387
Responsavel.: MIX POINT CAFE E CONVENIENCIAS 
LTDA
CPF/CNPJ: 011092102/0001-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.541,25
Cedente: EL PESCADOR LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032466
Responsavel.: PAULO SHALOM BARCELLOS BO-
TELHO
CPF/CNPJ: 711027101-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$296,40
Cedente: SISTEMA DE IMPRESSAO MULTIMIDIA LTD
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032241
Responsavel.: RIVADAVIA SOLANO DE MACEDO
CPF/CNPJ: 025370314-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$718,05
Cedente: PB ATACADO E COM. DE MATERIAL DE CO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031155
Responsavel.: SILVONEY VENANCIO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 041579174-05
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$ 12,00
Cedente: FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15. 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032627
Responsavel.: S & S REPRESENTACOES COMER-
CIAIS LTD
CPF/CNPJ: 011172744/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$119,00
Cedente: PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031402
Responsavel.: TRIANON DESIGN COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 005328407/0001-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.957,25
Cedente: C S L GALVANOPLASTIA LTDA ME
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032334
Responsavel.: TRIANON DESIGN
CPF/CNPJ: 005328407/0001-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.441,30
Cedente: BRASI LUSTRES LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032571
Responsavel.: VALQUIRIA PONTES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 077803094-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 61,90
Cedente: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15. 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032506

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,  29/06/2012
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA
Casa Legislativa “Otacílio Gomes de Sá”

EMENDA A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SOUSA Nº 015/2011.
Altera dispositivo da Lei Orgânica do Município de Sousa – Paraíba, e adota outras providências.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que o Plenário aprova e ela promulga a seguinte emenda a Lei 
Orgânica Municipal:

Art. 1º - O Caput e o § 2.º do art. 11, da Lei Orgânica do Município de Sousa passará a vigorar 
com a redação seguinte:

“Art. 11 – A Câmara Municipal é composta de 13 (treze) Vereadores eleitos pelo Sistema Pro-
porcional, como representantes do povo, com mandato de quatro anos.  

§ 1.º - ...................................................................................................
§ 2º - O número de Vereadores atenderá ao disposto no artigo 29, IV e alíneas da Constituição 

Federal - com nova redação dada pela EC n.º 058/2009, atendendo-se, ainda, ao que dispuser 
para cada legislatura, a legislação eleitoral vigente.

Art. 2º - Esta EMENDA A LEI ORGÂNICA entrará em vigor na data de sua promulgação, para 
surtir efeito a partir da próxima legislatura.

Art. 3º - Revoga-se a Emenda a Lei Orgânica n.º 014/2011 – de 21 de fevereiro de 2011, e demais 
disposições em contrário.Paço da Câmara Municipal de Sousa – Paraíba.

Em, 26 de junho de 2012.
ADILMAR (CACÁ) DE SÁ GADELHA

Presidente
ASSIS ESTRELA DE OLIVEIRA

Vice-Presidente
ODAIR JOSÉ DA SILVA

1º - Secretário
RENATO SOARES VIRGÍNIO

2º - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA
Concorrência Pública 02/2012
O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Permanente de Licitação,  designada pela 

Portaria nº 141/2012, torna público, para conhecimento de todos os interessados, e em atendimento 
a Lei 8.666/93, que a empresa classificada tecnicamente foi: LIGHT – ENGENHARIA E COMÉRCIO 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) n.º 24.222.762/0001-09.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Admi-
nistrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo telefone 
0(xx)            83-3423-3610      

PATOS - PB, 28 de junho de 2012.
Roberto Silva Medeiros
Presidente da CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
QUARTA CHAMADA

A Prefeitura Municipal de Patos, através da Secretaria de Administração, no uso de suas atribui-
ções legais e respeitando os ditames do Item XI - Da Nomeação do Edital de Abertura de Concurso 
Público n.º 001/2011, bem como observando o Termo de Homologação assinado pelo Prefeito 
Constitucional e publicado no Diário Oficial do Município em 12 de março de 2012, em conformidade 
com a Lei n.º 4.118 de 01 de junho de 2012, publicada no Diário Oficial do Município em 02 de 
junho de 2012 RESOLVE convocar os candidatos abaixo relacionados, aprovados e classificados 
no respectivo Concurso Público, para entregar nos dias 29 de junho de 2012 e de 02 a 03 de julho 
de 2012, os seguintes exames e documentos necessários para a conseqüente investidura no cargo: 

I - DA APRESENTAÇÃO DOS EXAMES DE SAÚDE 
1.1. Conforme preconiza o Subitem 2.1.3 do Item II - Das Inscrições e Requisitos Para Participar 

do Edital de Abertura do Concurso Público n.º 001/2011, o candidato deverá apresentar aptidão 
física e mental para exercer quaisquer dos cargos ofertados no certame. Assim sendo, até a data 
estabelecida alhures (03/07/2012) o candidato deverá pessoalmente ou por procurador munido de 
Procuração Pública com poderes especiais para o ato apresentar no Protocolo Especial instalado na 
sede da Secretaria de Administração (Centro Administrativo Municipal Dr. Aderbal Martins - localizado 
à rua Horácio Nóbrega, s/n, bairro Belo Horizonte, nesta cidade de Patos/PB, CEP 58704-000) os 
seguintes exames de saúde: 

1.1.1. Raios-X do Tórax; 
1.1.2. Eletrocardiograma; 
1.1.3. Tipo Sanguíneo; 
1.1.4. Parasitológico de Fezes; 
1.1.5. Hemograma Completo; 
1.1.6. Parecer do Exame Clínico de até 08 (oito) dias de um Médico do Trabalho. 

1.2. O candidato que não entregar qualquer dos exames solicitados perderá o direito a inves-
tidura no cargo. 

II - DA APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL 
2.1. De acordo com as especificações do Edital de Abertura do Concurso Público n.º 001/2011, 

o candidato no mesmo local e prazo estabelecido acima (29 de junho de 2012 e de 02 a 03 de julho 
de 2012) deverá apresentar os seguintes documentos autenticados: 

2.1.1. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
2.1.2. Cópia do Título de Eleitor, com o comprovante de votação na ultima Eleição (2º turno) ou 

Certidão de quitação fornecida pelo Cartório Eleitoral Competente; 
2.1.3. Cópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os candidatos 

do sexo masculino; 
2.1.4. Cópia da Cédula de Identidade ou Outro Documento de Identidade Civil; 
2.1.5. Cópia da ultima Declaração de Imposto de Renda apresentada a Receita Federal do Brasil, 

com as devidas atualizações e/ou complementações ou, no caso do candidato ser dispensado da 
apresentação da citada declaração, deve, apresentar Declaração firmada por ele próprio, nos termos 
da Lei n.º 8.429/1992, caso tenha feito tal declaração; 

2.1.6. Cópia do comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 
2.1.7. Cópia do documento de inscrição PIS, PASEP ou NIT, caso possua; 
2.1.8. 02 (duas) fotos 3x4 recente, colorida (fundo branco); 
2.1.9. Declaração, com firma reconhecida, de que não acumula cargo, função ou emprego, exceto 

os legalmente permitidos, garantido o direito a opção no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe 
o Estatuto do Servidores Públicos Municipais; 

2.1.10. Declaração, com firma reconhecida, de não haver sofrido, no exercício da atividade 
pública, penalidade por atos incompatíveis com Serviço Público; 

2.1.11. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais; 
2.1.12. Comprovação da escolaridade mínima exigida para o cargo; 
2.1.13. Certificado(s) de Curso de Informática totalizando no mínimo 120 hs/aula para os cargos 

que foram exigidos; 
2.1.14. Comprovante de Registro no devido Conselho de Classe, para as vagas destinadas às 

profissões regulamentadas, de acordo com a legislação específica; 
2.1.15. Cópia dos documentos que comprovem os demais pré-requisitos constantes no Item 

II - Das Inscrições e Requisitos Para Participar do Edital de Abertura, respeitando as particulari-
dades de cada cargo. 

2.1.16. Certificado de Curso de Segurança para os aprovados para o cargo de Guarda Municipal.
2.1.17 Cópia da Carteira Nacional de Habilitação no mínimo tipo A ou AB, para o candidato 

aprovado para o cargo de Agente de Trânsito.

2.2. O candidato que não entregar qualquer dos documentos solicitados perderá o direito a 
investidura no referido cargo. 

III - DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS 
3.1. Os candidatos abaixo elencados devem se apresentar pessoalmente ou por procurador 

munido de Procuração Pública com poderes especiais para o ato no Protocolo Especial instalado na 
sede da Secretaria de Administração (Centro Administrativo Municipal Dr. Aderbal Martins - localizado 
à rua Horácio Nóbrega, s/n, bairro Belo Horizonte, nesta cidade de Patos/PB, CEP 58704-000), 
até o dia 03 de julho de 2012 no horário das 08h00min às 12h00min, portando todos os exames e 
documentos descritos nos Itens I e II do presente ato convocatório. 

3.2. Ficam convocados os seguintes candidatos:
A03 - AGENTE DE TRÂNSITO
COLOCAÇÃO Nº. DE INSCRIÇÃO NOME
1 0049 ARTULHO DE ARAUJO DANTAS
2 0342 RIVANIA COELLE VIANA DOS SANTOS
3 0200 JEAN DE ALMEIDA SANTOS
4 0095 EDILMA MAMEDE DA SILVA
A03 - AGENTE DE TRÂNSITO - VAGA DESTINADA A DEFICIENTE FÍSICO
COLOCAÇÃO Nº. DE INSCRIÇÃO NOME
1 0171 HENIO RAMALHO BATISTA
A05 - GUARDA MUNICIPAL
COLOCAÇÃO Nº. DE INSCRIÇÃO NOME
1 0160 OTAVIO FERREIRA DA SILVA NETO
2 0132 LAISE LUCENA SIMÕES
3 0033 EDIVAN CANDIDO DE CARVALHO
4 0152 NEUDEMBERG DE ASSIS COSTA
5 0109 JONATAS MEDEIROS ABRANTES
6 0020 ARNOBIO BATISTA TORRES JUNIOR
7 0183 RODRIGO CACIANO DE LUCENA
8 0075 GILCLECIO EMESOM A. DE M. DIAS
9 0016 ANDRE FERNANDES DA R. SILVA
10 0018 ARIDELSON CAMPOS DE LIMA

3.3. Os candidatos aprovados e classificados não convocados nesta listagem devem aguardar 
nova convocação. 

IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
4.1. Conforme dispõe o Subitem 12.9 do Item XII - Da Nomeação do Edital de Abertura, o can-

didato que não preencher os requisitos legais exigidos para a posse, será preterido em favor de 
outro, cuja classificação lhe seja imediatamente inferior. 

4.2. Todas as informações concernentes ao presente Edital devem ser solicitadas pessoalmente 
na Secretaria de Administração no Setor de Protocolo Especial (tratar com: Washington/Jackson), 
ou ainda através do telefone (83) 3423-3610, ramais 218,224 e no website www.patos.pb.gov.br. 

4.3. O Protocolo Especial que receberá a documentação dos candidatos convocados funcionará 
nos dia 29 de junho de 2012 e de 02 a 03 de julho de 2012 (termo final), das 08h00min às 12h00min. 
Não serão recebidos documentos e exames médicos fora do horário e data estabelecidos sob 
nenhuma condição ou justificativa. 

4.3.1. O Candidato convocado para a entrega dos documentos deverá atentar aos feriados 
nacionais, estaduais e municipais e/ou ponto facultativo decretados pelo Município de Patos (PB). 

4.4. Os documentos e exames médicos devem ser entregues conjuntamente no Protocolo 
Especial em envelopes separados contendo o nome do convocado, o cargo e o assunto (Docu-
mentação ou Exames). 

4.5. Não serão aceitos documentos enviados por e-mail, fax e outros. Só serão tidos como 
válidos os documentos protocolados no referido Protocolo Especial da Secretaria de Administração. 

4.6. Após analise dos documentos e instrução do processo de admissão funcional será agendada 
a assinatura do Termo de Posse do convocado. 

4.7. A instrução do processo descrita acima será realizada individualmente e consistirá na simples 
conferência dos exames e documentos apresentados (se atendem ao que foi solicitado nos Itens I 
e II deste edital). Tal múnus ficará a cargo do Gerente de Administração da SECAD que ao final irá 
lavrar uma certidão de conferência e despachará o processo para a convocação final do candidato. 

4.8. Todos os processos de admissão deverão ser concluídos até o dia 03 de julho de 2012. 
Patos (PB), 28 de junho de 2012. 

José Corsino Peixoto Neto
Secretário de Administração

Resolução nº 001/2012
O Diretório Estadual do PMN - Partido da Mobilização Nacional na Paraíba, no exercício das suas 

atribuições legais que lhe confere o Estatuto do Partido e de acordo com a Reunião Extraordinária 
realizada no dia 26/06/2012,

RESOLVE:
Art. 1° - Estabelecer critérios de desempate para a escolha dos candidatos aos cargos de Prefeito, 

Vice-prefeito e Vereador pelo PMN.
Art. 2° - Havendo empate na escolha de candidatos nas convenções municipais do PMN para as 

eleições municipais deste ano de 2012, a escolha do candidato obedecerá aos seguintes critérios 
de desempate em sequência:

a) estar ocupando o cargo que pretende disputar;
b) maior tempo de filiação ao PMN;
c) maior número de eleições disputadas pelo PMN;
d) candidato mais velho.
Art.3° - Esta resolução entra em vigor nesta data.
Registre-se e Cumpra-se.

João Pessoa, 27 de junho de 2012.
JOÃO PESSOA, 27 DE JUNHO DE 2012

LÍDIA DE MOURA SILVA CRONEMBERGER
PRESIDENTA ESTADUAL

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL

AVISO DE LICITAÇÃO* 
CONCORRÊNCIA Nº 004/12
Registro CGE Nº. 12-00709-6
Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços contínuos de manutenção da rede 

de distribuição de gás natural da PBGÁS, em conformidade com o Anexo Q4 - Memorial Descritivo.

Valor Orçado (ou Máximo): R$ 1.714.052,92
Retirada do Edital: Através do site http://www.pbgas.pb.gov.br e / ou obtido pelos interessados, 

de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 
14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 
n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa - PB.

Data de Recebimento e Abertura dos Envelopes: Dia 31/07/2012, às 14h30min na sede da 
PBGÁS, no endereço acima. 

DENNISON SILVA DE MELO
Presidente CPL - em exercício

*Nova data em virtude de alteração do Anexo Q4 - Memorial Descritivo.

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 181/2012
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 subsidia-
riamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial 
na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria 
- Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 12/07/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecível, destinado a Secretaria 
do Governo do Estado da Paraiba - SEG, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-00845-6
João pessoa, 28 de junho de 2012.

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

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAÍBA - CODATA
CNPJ: Nº 09.189.499/0001-00
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia de Processamento de Dados da Pa-
raíba - CODATA, CNPJ: 09.189.499/0001-00 para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, 
em sua sede social, na Rua Barão do Triunfo, 340, Varadouro, João Pessoa- PB, às 10h30min, do 
dia 06 de julho de 2012, em primeira convocação, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: 1) Reforma no Estatuto Social, Artigos 15 e 21; 2) Outros assuntos de interesse da Companhia.

João Pessoa, 27 de junho de 2012
Livânia Maria da Silva Farias 

Presidente do Conselho de Administração

Empresa Paraibana de Abastecimento e Serviços Agrícolas 
www.empasa.pb.gov.br / e-mail: empasa_@hotmail.com

CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2012
A EMPASA - Empresa Paraibana de Abastecimento e Serviços Agrícolas, através do Pregoeiro 

Oficial e da equipe de apoio, torna púbico aos interessados a abertura de licitação na modalidade 
Pregão Presencial nº 003/2012 , objetivando prestar serviços de conservação, higienização e limpeza 
com fornecimento de equipamentos e materiais, destinado as unidades de João Pessoa, Regional 
de Campina Grande, Agrocentro de Patos, Estação de Piscicultura de Itaporanga e Berçário de 
Riachão da EMPASA, conforme anexo I do Edital.

Abertura: 10/07/2012, às 9:00 horas, na sala da CPL/EMPASA-PB, localizada na rua Ranieri 
Mazilli, s/n - Cristo Redentor. Os interessados poderão retirar o Edital no endereço citado, das 8:00 às 
17:00h ou ainda acessá-lo pela internet nos sítios www.empasa.pb.gov.br - REG. CGE Nº 12.00848-1

João Pessoa, 28/06/2012.
WOLMIR DELGADO DE ALENCAR

Pregoeiro
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