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clima & tempo
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21 o  Mín.
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Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,031 (compra) R$ 2,032 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,950 (compra) R$ 2,090 (venda)
EURO   R$ 2,558 (compra) R$ 2,561  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora Altura

Fonte: Marinha do Brasil
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baixa
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l Seminário Juventude e Cidadania acontece hoje na Estação Cabo Branco 
 
l  Cadastramento para Restaurante Popular de Mangabeira é prorrogado até 5a 
 
l  Projovem Urbano da PMJP realiza hoje o seminário Juventude e Cidadania

l Sebrae-PB realiza Feira do Empreendedor que acontece de 19 a 22 deste mês

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens
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PÁGInA 25

14 mil homens vão fazer a 
segurança das eleições na PB

A Paraíba contabilizou 
em agosto o menor número 
de homicídios em um único 
mês de setembro de 2009. 
Em todo o Estado foram re-
gistrados 100 ocorrências no 
último mês. PÁGInA 4

Registro de 
homicídios em 
agosto é o menor 
desde 2009

na paRaíba

O Governo Federal vai 
elaborar projeto de lei que 
regulamenta a legislação 
sobre greve no serviço pú-
blico. PÁGInA 19

Governo Federal 
vai rever direito 
de greve do 
funcionalismo

pRojeto

Estudantes impediram o acesso de servidores ao prédio da Reitoria da UFPB PÁGInA 13

nublado com 
chuvas ocasionais

Ciclista da PB 
é o 1o no país 
a vencer prova 
internacional

Anel viário do 
Cariri terá 
investimentos 
de R$ 100 mi

Dois cães da 
raça pit bull 
atacam criança 
de 4 anos em JP

Paraibano Hulk é vendido pelo 
Porto para o Zenit, da Rússia

FUTEBoL

PÁGInA 24

O Imaginário do Rei, mostra que será aberta hoje na capital, 
retrata Luiz Gonzaga na ótica de vários artistas PÁGInA 5

Foto: evandro pereira

Foto: Rafael passos/Secom-pb

Foto: Fernando Coelho

O plano de segurança 
para as eleições de 7 de ou-
tubro contará com homens 
das Polícias Militar, Civil, 
Federal e Rodoviária, além 
do Corpo de Bombeiros e do 
Exército. PÁGInA 17

oded Grajew, o 
projeto “Cidades 
Sustentáveis” e os 
problemas ambientais

ENTREVISTA

Ruas de JP serão monitoradas por 68 câmeras PÁGInA 14

Foto: Divulgação

PÁGInA 3



UN

Estamos em plena campanha política 
e, a julgar pelo que os candidatos expõem 
no Guia Eleitoral, não terminará o ano de 
2013, já então sob nova gestão,  sem que 
João Pessoa se transforme na cidade dos 
sonhos. As ruas estarão impecavelmente 
iluminadas, as câmeras de vídeo funcio-
narão em centenas de pontos dos bairros 
e do centro e os estudantes da rede muni-
cipal vão se utilizar de tablets, dando en-
fim conotação eletrônica ao nosso Ensino 
Básico tão precário.

Mais ainda: de acordo com alguns 
candidatos, a cidade terá a sua própria 
Secretaria de Segurança. Não ficará com 
uma única rua sem calçamento e as cre-
ches infantis vão pulular de bairro em 
bairro. Na área da mobilidade urbana, 
João Pessoa passará, de acordo com a 
propaganda eleitoral, por uma verdadei-
ra revolução. 

Os hospitais e postos de saúde vão 
contar com leitos, UTIs e serviços de as-
sistência 24 horas por dia, sem superlo-
tação ou falta de médicos e profissionais 
da área. E em relação aos empregos? Ah, 
este também será um setor a funcionar 
com capacidade plena. 

Que bom! Eis, finalmente, e para gáu-
dio de todos nós, a cidade dos sonhos. A 
urbe com a qual sempre se imaginou dar 
uma qualidade de vida melhor aos nos-
sos filhos e netos. Uma cidade em tudo 
compatível com os anseios dos cidadãos.  

O problema – e o problema é que 
sempre há um – é que as propostas pre-

cisam se confirmar, não podem apenas 
deslizar no pantanoso terreno das pro-
messas. E para que saiam do plano ideal, 
alcançando a vida real, há de se encontrar 
resposta para uma questão bem mais 
simples: e os recursos? De onde virão os 
recursos públicos para tão alvissareira 
transformação?

Os maiores conflitos de um admi-
nistrador público têm origem justa-
mente neste dilema: como adequar as 
ideias, como viabilizar as soluções téc-
nicas anteriormente pensadas, com tão 
pouco dinheiro? Mesmo nas cidades 
onde a arrecadação é bastante signifi-
cativa, como gerenciar os recursos para 
que se possa atender a tantas e tão va-
riadas demandas?

Pode-se até admitir que para os can-
didatos a prefeito municipal o discurso 
tenha que ser este mesmo: o de anunciar, 
no momento próprio da propaganda, as 
melhorias tão desejadas por todos. Não 
iriam eles, de certo, trabalhar com o pes-
simismo e nem isso seria recomendável. 

Do que não se pode abrir mão, en-
tretanto, é da obrigação que cada um 
deles tem de mostrar ao eleitor como 
e com que dinheiro vai executar tudo o 
que está a prometer. Afinal, de promes-
sas, o cidadão que vota e paga imposto 
já está cheio. 

Mudanças são possíveis e são ben-
vindas, mas precisam reais. Nada con-
tra a cidade dos sonhos. A não ser o 
despertar.

Recentemente, em uma solenidade 
no município de Cajazeiras, o governa-
dor Ricardo Coutinho resumiu, com uma 
frase, o que tanta gente de teatro vem 
tentando dizer há muito tempo:

– Uma cidade que possui um teatro 
é uma cidade diferenciada.

Gostei das palavras, governador. 
Ditas a um repórter de TV, quando o 
senhor anunciava a esperada reforma 
do Teatro Íracles Pires, monumento que 
pertence a Cajazeiras.

Poucas vezes alguém definiu, de 
forma tão clara e sábia, o que significa 
a existência de um teatro numa cidade, 
principalmente sendo uma cidade do 
interior. Nem mesmo Fernanda Monte-
negro, que disse algo parecido, chegou 
a expressar esse aspecto da “diferencia-
ção”. Em uma entrevista de muito tempo 
atrás, Fernanda falou:

– Uma cidade sem teatro é uma 
cidade sem alma.

Sem dúvida, também é bela a frase 
de Fernanda. Como pessoa de teatro, 
ela foi poética na definição, e até acho 
que usou da verdade, mas não é nada 
agradável referir-se a outros municípios 
como lugares “sem alma”.

Fernanda ou Ricardo, não importa 
quem, ambos se expressaram sobre um 
valor cultural como agente multiplica-
dor em uma comunidade. Eu faço coro 
aos dois e sempre sonhei que houvesse 
um teatro em cada cidade do mundo. 
Alguém poderá dizer que, sendo homem 
de teatro, sou muito suspeito nessa 
aspiração, mas tenho a convicção de que 

a presença desse espaço, em qualquer 
cidade, contribui significativamente 
para um melhor desempenho ocupa-
cional da juventude; propicia o estudo 
e a formação educacional em torno de 
outras artes – além de atrair importan-
tes eventos para coletividade.

Não tenho dados científicos, mas 
acredito. Basta ver que, na própria Paraí-
ba, os municípios com maior visibilida-
de em atividades artísticas são aqueles 
onde existem teatro. E quando falo em 
atividades artísticas, favor não confun-
dam com os shows musicais de mercado 
fácil que hoje invadem as praças das 
províncias e assolam os cofres públi-
cos para o pagamento de milionários 
cachês.

A Paraíba só tem sete municípios 
que possuem teatro: Cabedelo, João 
Pessoa, Guarabira, Alagoa Grande, Areia, 
Campina Grande e Cajazeiras. Algumas 
outras cidades possuem espaços adapta-
dos. Aliás, atualmente tem muito gestor 
inaugurando auditório e dando nome de 
teatro, o que é um grande equívoco. Para 
ser um teatro, gente, não basta apenas 
ter um palco e uma plateia frontal. Isso 
a gente tem de montões. Teatro requer 
palco com cortinado adequado, audi-
tório, acústica, equipamentos técnicos 
específicos de iluminação e, finalmente, 
uma caixa cênica com engenharia pró-
pria de teatro, não de auditório.

Quando uma cidade tiver um lugar 
assim, eu farei coro ao governador e 
direi, com muito orgulho, que aquela é 
uma cidade diferenciada.

Pois não é que, outro dia, sonhei que 
estava em Viena?  Desta vez, pela segunda 
vez. E nada de comprar passagem, nada de 
passaporte, nem daquelas longas esperas 
no aeroporto. Mas como foi isso, cronis-
ta?  É que sonhei que estava, novamente, 
na terra de Freud, o velho psicanalista, o 
primeiro homem que mergulhou no nosso 
subconsciente e viu muita sujeira.

Ah, como bom esse reencontro com 
Viena. Claro que nada mudou na culta, 
silenciosa e musical cidade. Reencontrei a 
sua bela e harmoniosa arquitetura. Nada 
daqueles espigões querendo furar o céu. A 
capital da Áustria continua de uma beleza 
e de um clima adoráveis. E a música clás-
sica domina-a como o ar. E as mocinhas 
lindas e risonhas vendendo ingressos para 
os concertos? Que silêncio nas suas largas 
avenidas. Os carros pareciam que desliza-
vam no asfalto. E, ao que soube, no tempo 
de Mozart , uma pessoa podia falar com 
outra, de sobrado a sobrado, embora dis-
tantes, que eram ouvidas. Pois não é que a 
situação continua quase a mesma?

Viena! Como gostei daquela visita 
ao sobrado, onde morou Freud! Com que 
emoção subi sua escada, monologando!

Da casa de Freud, a gente pode visitar 

estátuas célebres como a de Mozart e 
Beethoven, que moraram por muito tempo 
em Viena. E os seus famosos bosques, que 
inspiraram as famosas valsas de Strauss? 
Mais ainda, foi nos bosques de Viena que 
Beethoven compôs a famosa Sinfonia Pas-
toral, um hino à Natureza. 

A verdade, leitor, é que Viena me 
ensinou muita coisa em termos de educa-
ção. Lá o silencio domina. E na temporada 
de eleição, a propaganda é feita através de 
pequenos cartazes, muito bem confeccio-
nados. Nada de gritos, carreatas, nem da 
chamada poluição sonora. 

Agora, para terminar a crônica, infor-
mo que deixei, no sobrado onde morou 
Freud, um exemplar do meu livro “O Papa 
e a Mulher Nua”. Que enxerimento, hein, 
leitor?

Espero que este sonho se realize. E 
vamos dançar o Danúbio Azul de Strauss, 
que, aqui para nós, não tem nada de azul. É 
um rio como os outros.

Em Viena, não vi pessoas apressadas 
nem estressadas. Tudo corre em ritmo 
de valsa. E dizem que o velho Freud fazia 
cooper, pelas suas silenciosas avenidas, 
todas as noites, embora sem short e sapato 
tênis...

Editorial

Um
São cidades diferentes...

 A cidade dos sonhos

Sonho Vienense

Joacil de Brito, recentemente 
falecido, entre outras proezas 
de sua vida, deixou uma na 
Faculdade de Direito de Recife 
que até hoje é lembrado pelas 
contemporâneos, dentre eles, 
Ariano Suassuna. Laureado 
todos os anos, orador oficial 
da turma em 1950, passou 
por cima da matéria “Introdu-
ção à Ciência Direito”, do temí-
vel professor J.J. Almeida.
Depois de uma prova oral, 
J.J.Almeida, encarando Joacil, 
revelou: “Você é a segunda 
pessoa em que eu dei 10 em 
toda minha carreira de profes-
sor”. A outra “fera” era Paulo 
do Rego Maciel, tio de Marcos 
Maciel, ex-vice-presidente da 
República.

A Diretoria da Sudene aprovou 
na última reunião 17  pleitos  
de benefícios e incentivos fis-
cais relacionados a projetos 
de instalação, diversificação, 
reinvestimento e moderni-
zação de empresas no NE. Da 
Paraíba foi contemplada Miriri 
Alimentos e Bioenergia S.A, 
de Santa Rita, com redução 
de 75% do Imposto de renda 
e adicionais não restituíveis.

O Ministério Público não dá trégua 
aos maus gestores. Agora é a Pre-
feitura de Massaranduba que é  alvo 
de Inquérito,  para apurar possíveis 
irregularidades nas licitações. Vai 
longe o tempo que para muitos 
prefeitos, bastava apenas um bom 
contador estava tudo resolvido...

Observadores políticos tem 
constatado que os deputados 
federais, em sua maioria,  tem 
evitado se envolver nas cam-
panhas políticas em Campina 
Grande e João Pessoa. E não é 
por falta de cobrança dos can-
didatos a prefeito.

Reclusos em gabinetes ou em suas outras atividades durante os quatro 
anos, candidatos a vereador, nessa época de campanha,  estão invadindo 
bares e restaurantes como se fossem velhos convivas. Todo “sacrifício” é 
válida na cata de votos.

As duas universidades  federais 
e a estadual da Paraíba saíram 
bem na foto no ranking elabora-
do pela Folha de São Paulo, como 
de boa qualidade. Já outras 
unidades de ensino superior, de 
caráter privado, a maioria deixa 
a desejar.
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 – Uma cidade que possui um teatro é uma cidade diferenciada.
 Gostei das palavras do governador. Ditas a um repórter de TV.”
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A ameaça da queda da isenção 
do IPI para carros impulsionou 
as vendas no mês de agosto 
em João Pessoa, cujas conces-
sionárias bateram um  novo 
recorde de fechamento de con-
tratos.
Novas estradas ninguém faz, 
mas veículos chegam às ruas 
aos montes, diariamente. So-
mente em agosto foram empla-
cados 400 mil novas unidades 
em todo o País. 
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Espero que este sonho se realize. E vamos dançar o Danúbio 
Azul de Strauss, que, aqui para nós, não tem nada de azul.”

 



Oded Grajew
Coordenador do Programa Cidades Sustentáveis

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 4 de setembro de 2012

EXCLUSIVO

“A

Como funciona o programa 
Cidades Sustentáveis?

Antes, eu gostaria de falar 
sobre como surgiu a ideia para a 
criação do programa. Desde 2007, 
foi criada uma organização em 
São Paulo, chamada Rede Nossa 
São Paulo. Ela se espalhou pelo 
Brasil em várias organizações se-
melhantes que formam a Rede So-
cial Brasileira por Cidades Justas e 
Sustentáveis. Essa rede luta para 
melhorar a qualidade de vida nas 
cidades, de forma sustentável. No 
fim do ano passado, lançamos o 
Programa Cidades Sustentáveis, 
que procura engajar gestores mu-
nicipais com uma agenda de de-
senvolvimento sustentável para as 
cidades. Esse programa tem várias 
etapas. A primeira ocorre durante 
este período eleitoral, para estabe-
lecer o compromisso dos candida-
tos com o programa. 

Como vocês fazem para 
promover o engajamento dos 
políticos ao Programa Cidades 
Sustentáveis?

Nenhum candidato pode di-
zer que não sabe o que é cidade 
sustentável, porque damos todas 
as ferramentas necessárias. Colo-
camos à disposição deles 12 eixos 
ligados a indicadores sociais, para 
que tenham uma noção do que é 
preciso medir, avaliar e colocar 
em prática no município. A par-
tir disso, disponibilizamos metas 
de desenvolvimento sustentável 
das cidades. Treze prefeitáveis 
na Paraíba já assinaram um ter-
mo de compromisso, no último 
dia 29, para cumprir com o que 
estabelece o programa. São eles, 
os setes candidatos à Prefeitura 
Municipal de João Pessoa, os três 
prefeitáveis de Cabedelo, o depu-
tado Guilherme Almeida (PSC) e 
Sizenando Leal (PSOL), candida-
tos à Prefeitura de Campina Gran-
de, e Zenóbio Toscano (PSDB), 
concorrendo à Prefeitura de Gua-
rabira. O candidato eleito tem até 
90 dias após a posse, ou seja, até 
31 de março de 2013, para fazer o 
diagnóstico da cidade e estabele-
cer metas até o fim da gestão. Eles 
devem escolher alguns dos indi-
cadores básicos que sugerimos, e 
prestar contas anualmente para 
a população de como está o an-

damento das metas. Então, é um 
compromisso sério. 

Quais são essas metas que 
o senhor mencionou?

São: zerar o desmatamento 
ilegal; erradicar o analfabetismo 
até 2016; reciclar 100% dos re-
síduos da cidade (secos e orgâni-
cos); atingir os 100% da frota de 
ônibus com acessibilidade para 
pessoas com deficiência; zerar os 
crimes violentos fatais na cidade; 
implantar conselhos municipais 
em todas as secretarias de gover-
no; fazer com que 100% dos rios 
e córregos da cidade sejam consi-
derados pelo menos com estado 
“bom”; acabar com a exposição de 
ruído acima de 45 decibéis à noite; 
construir bibliotecas para garantir 
o acesso fácil e rápido aos livros 
pela população; implantar uma 
porcentagem de quilômetros de 
ciclovias permanentes sobre o to-
tal de quilômetros de vias da cida-
de; estabelecer metas para traba-
lhar com uma economia de baixo 
carbono.

Após o processo eleitoral, 
haverá o acompanhamento da 
atuação desses prefeitos?

Sim. E o Fórum Paraibano de 
Combate à Corrupção (Focco-PB) 
e o Instituto Soma Brasil vão aju-
dar neste acompanhamento na Pa-
raíba. Neste sentido, vamos lançar 
um prêmio, no próximo ano, para 
os prefeitos que cumprirem as me-
tas e apontar aqueles que não de-
senvolveram o que prometeram. 

Qual é a sanção para o pre-
feito que não cumpriu com o que 
prometeu?

Por nossa parte, não haverá 
nenhuma sanção. Entretanto, as-
sim como o presidente deve obe-
decer à constituição, os prefeitos 
devem obedecer à Lei Orgânica 
do município, que determina a 
elaboração do plano de metas. 
Dessa forma, os gestores que não 
obedecerem a Lei estarão ferin-
do a constituição, e suscetíveis ao 
impeachment. Além disso, esses 
postulantes serão avaliados pela 
própria população, como aqueles 
que não realizam o que prometem, 
e que não devem ser levados a sé-
rio pela sociedade.

Desenvolvimento 

“Os técnicos 
têm apontado 
que a usina de 
Belo Monte 
vai trazer pouca 
contribuição 
para o sistema 
energético 
brasileiro”

política hoje é muito presa aos financiadores de campanha, 
que prezam por interesses da insustentabilidade. Ainda 
estamos muito longe do que prevê o desenvolvimento 
sustentável. Por isso, a qualidade de vida nas cidades 
brasileiras tem piorado, existem mais congestionamentos, 
deficiência nos serviços públicos, violência e pouca área 
verde”, afirmou o presidente do Conselho Deliberativo do 
Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, 
Oded Grajew, responsável pela coordenação do Programa 
Cidades Sustentáveis. Em entrevista ao jornal A União, 
Oded explicou sobre o funcionamento do programa e 
comentou sobre o novo Código Florestal, a construção da 
usina hidrelétrica de Belo Monte e a falta de controle do 
desmatamento na Amazônia.

Como o senhor avalia tanto 
o Brasil como João Pessoa, em 
termos de implantação de metas 
para a sustentabilidade?

Ainda estamos muito longe 
do que prevê o desenvolvimento 
sustentável. Em geral, falta aos 
gestores o planejamento. É muito 
difícil existir hoje um município 
que estabeleça metas efetivas. E 
é importante, para qualquer or-
ganização, estabelecer o que deve 
ser feito para melhorar a cidade, 
o que é que ela pretende atingir. 
Normalmente, as gestões são de-
ficientes, não usam instrumentos 
modernos de gestão. A indicação 
para os cargos, geralmente, não 
acontecem pela competência das 
pessoas, mas por indicação po-
lítica. A cada quatro anos, quan-
do muda a gestão, não ocorre a 
continuidade das metas. E não 
há entendimento sobre a ques-
tão da sustentabilidade. Por isso, 
a qualidade de vida nas cidades 
tem diminuído. O que eu perce-
bo são mais congestionamentos, 
mais violência, mais deficiência 
nos serviços públicos, uma maior 
poluição dos rios e mares, pouca 
área verde, dificuldade de atendi-
mento no sistema de saúde, edu-
cação pública deficiente. Então, 
é uma situação bastante preocu-
pante, que ocorre geralmente nas 
grandes cidades, onde uma parce-
la da população vive.

O Brasil é carente de educa-
ção para o desenvolvimento sus-
tentável?

Sim. Não há entendimento so-
bre o tema e vontade política para 
a sustentabilidade no Brasil. A 

maioria dos gestores municipais 
sofre influência de quem financia 
a campanha, que está mais com-
prometido com o desenvolvimento 
insustentável. São empreiteiras que 
querem mais avenidas, pontes, edi-
fícios, concessionárias de serviço 
de lixo, que acham que quanto mais 
lixo melhor. 

A construção da usina hidre-
létrica de Belo Monte, no rio Xin-
gu, no Pará, tem deslocado várias 
comunidades indígenas locais e 
causado preocupações aos am-
bientalistas. Como o senhor vê a 
implantação dessa usina?

Os técnicos realmente têm 
apontado que a usina de Belo Mon-
te vai trazer pouca contribuição 
para o sistema energético brasileiro 
e prejudicar bastante as populações 
locais, principalmente os indígenas. 
O Brasil é um dos únicos países do 
mundo que tem condições de ofere-
cer fontes de energias alternativas, 
como a eólica e a solar. Neste país, 
também existe pouca consideração 
com as populações locais. 

O senhor acha que o Brasil 
não está realmente cuidando da 
preservação da Amazônia como 
deveria?

Não está. A humanidade não está 
prestando a devida atenção a Amazô-
nia. O desmatamento continua nesse 
grande patrimônio que nós temos. 
Estamos esgotando os recursos natu-
rais e não existe a consciência de que 
o planeta é finito. Isso quem diz são as 
evidências e os cientistas. Parece que 
teremos que chegar a uma situação 
extrema para que as pessoas acor-
dem. 

O texto do novo Código Flo-
restal ainda não foi consolidado 
por causa de alguns vetos da pre-
sidente Dilma. Mas, pelo o que já 
foi estabelecido até agora, o que 
o senhor acha do novo Código? 
Os ambientalistas têm razão em 
questioná-lo?

Os ruralistas têm um número 
de representantes no Congresso 
muito maior do que os ambientalis-
tas. Não porque os ruralistas repre-
sentem a população, mas porque 
têm mais dinheiro para financiar a 
campanha. Isso é uma enorme ame-
aça para o Brasil. Porque o Código, 
praticamente, prevê a diminuição 
de florestas. E são elas que propi-
ciam oxigênio, o regime de chuvas e 
mantêm o clima. 

Lays Rodrigues
Especial para A União

sustentável
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Em cima da hora

Agosto registra menor número
HOMICÍDIOS

Levantamento mostra redu-
ção de crimes contra a vida 
desde setembro de 2009

O mês de agosto regis-
trou o menor número de cri-
mes letais contra a vida desde 
setembro de 2009. De acordo 
com o Núcleo de Análise Cri-
minal e Estatística (Nace) da 
Secretaria da Segurança e da 
Defesa Social (Seds), depois 
de cinco meses de queda na 
ocorrência Crimes Violentos 
Letais Intencionais (CVLI) – 
homicídio doloso e demais 
crimes violentos e dolosos 
que resultem em morte – em 
todo o Estado, foram contabi-
lizados 100 crimes desse tipo 
em agosto. 

Para o secretário da Se-
gurança e Defesa Social, Cláu-
dio Lima, os dados revelam 
que a gestão focada em resul-
tados e as ações integradas 
das Polícias Civil, Militar e do 
Corpo de Bombeiros têm evi-
tado a incidência de mortes 
e, consequentemente, dado 
à população uma maior sen-
sação de segurança. “O pla-
nejamento operacional e a 
repressão qualificada estão 
à frente do nosso trabalho. A 
segurança pública é encara-
da de forma sistêmica, como 
projeto de Estado e não de 
Governo, e os agentes de se-
gurança agem e dividem res-
ponsabilidades com outras 
instituições, como Ministério 
Público e Judiciário”, frisou.

A redução da violência 
na Paraíba também pode ser 
aferida quando comparados 
todos os crimes letais con-
tra a vida ocorridos este ano. 
De janeiro a agosto de 2012, 
foram contabilizados 1.016 
crimes contra a vida. A que-
da de 87 homicídios em nú-
meros absolutos em relação 
ao mesmo período de 2011 
revela uma diminuição de 
7,89%. 

“O grande objetivo da 
Secretaria da Segurança e 
da Defesa Social em 2012 é 
reduzir a ocorrência de CVLI 
no Estado. Para isso, estabe-
lecemos uma meta de 10% 
para a redução de crimes 
letais contra a vida e investi-
mos não só em armamento, 
na estrutura, formação dos 
policiais, mas também em 
planejamento estratégico, no 
monitoramento das ações, 
tudo para melhor atender à 
população”, destacou Cláu-
dio Lima, lembrando as mais 
recentes operações policiais 
como Eclipse, no Agreste; e 
Liberdade, na Região Metro-
politana de João Pessoa.

 
Redução acentuada 
A diminuição na ocor-

rência de CVLI se destaca em 
João Pessoa e em Campina 
Grande. Na capital, de janeiro 
a agosto de 2012, foram con-
tabilizados 351 homicídios, 
o que representa uma que-
da de 13,1% em relação ao 
mesmo período do ano pas-
sado, quando aconteceram 
404 crimes contra a vida.  No 
que se refere a agosto, os 31 
casos de CVLI contabilizados 
representam o menor nú-
mero mensal já aferido pela 
Seds desde janeiro de 2010 
na cidade. 

Em Campina Grande, a 
diminuição foi de 15%, com 
102 homicídios registrados 
de janeiro a agosto de 2012 
contra 120 ocorridos nos 
oito primeiros meses do ano 
passado. O número também 
é menor do que os 124 con-
tabilizados no mesmo perío-
do em 2010.

“Foram 31 dias de fatos 
marcantes e inéditos nesta 
gestão, como 78 horas sem 
crimes letais contra a vida na 
Paraíba e 135 horas em João 
Pessoa”, destacou o secretá-
rio Cláudio Lima, lembrando 
que as Polícias Militar, Civil 

e o Corpo de Bombeiros irão 
continuar agindo de forma 
integrada para evitar a inci-
dência desse tipo de crime 
no Estado.

Metodologia 
Com o objetivo de men-

surar os índices de criminali-
dade na Paraíba e combatê-la 
por meio de repressão quali-
ficada e atividades preventi-
vas por parte das Polícias, a 
Seds criou, em 2011, o Nace, 
que é subordinado à Asses-
soria de Ações Estratégicas 
da pasta.

O setor contabiliza os 
CVLI em território paraibano 
por meio de uma metodolo-
gia multifonte, de maneira 
que vários órgãos contri-
buem para a alimentação de 
um banco de dados único. 
Ao mesmo tempo em que 
a Polícia Militar informa os 
dados preliminares das ocor-
rências, o Instituto de Polí-
cia Científica (IPC) repassa 
ao setor a lista de cadáveres 
provenientes de morte vio-
lenta. Já a Polícia Civil com-
plementa as informações por 
meio de dados de inquéritos 
policiais. Por fim, todos os 
documentos recebidos são 
conferidos em um processo 
de convalidação de dados. 

Com critérios rigorosos 
de contagem, o Nace monito-
ra também as mortes decor-
rentes de confronto policial, 
bem como os assassinatos 
que acontecem dentro de 
unidades prisionais. Além 
disso, a aferição é realizada 
com base no número de ví-
timas e não no de crimes ou 
eventos, como acontece em 
outros estados do Brasil. Isso 
confere à Paraíba uma das 
metodologias de contagem 
mais confiáveis do país no 
que se refere a CVLI e reco-
nhecida pela Secretaria Na-
cional de Segurança Pública 
(Senasp).

O governador Ricardo Coutinho 
autorizou, na tarde dessa segunda-fei-
ra (3), a abertura da licitação da maior 
obra rodoviária do Estado, o anel viário 
do Cariri, um investimento de quase R$ 
100 milhões. Serão 204 km de rodovias 
novas que beneficiarão mais de 120 mil 
habitantes dos municípios de Montei-
ro, Zabelê, São Sebastião do Umbuzei-
ro, São João do Tigre, Camalaú, Congo, 
Caraúbas, São Domingos, Cabaceiras, 
Boqueirão e Queimadas.

Em solenidade no centro do municí-
pio de Monteiro, o governador Ricardo 
Coutinho afirmou que esse é o maior in-
vestimento que a região do Cariri rece-
beu e que irá proporcionar o desenvol-
vimento de cinco cidades que hoje não 
têm ligação de asfalto, com a pavimen-
tação de 151 km e a restauração de ou-
tros 53 km. Ele adiantou que os recursos 
já estão assegurados pelo BNDES.

Ricardo Coutinho ressaltou que 
num Estado onde a ligação dos muni-

cípios é feita basicamente via terrestre 
a acessibilidade é o primeiro passo para 
o desenvolvimento do seu comércio, 
ndústria e turismo.

O secretário de Infraestrutura, 
Efraim Morais, destacou os investimen-
tos de quase R$ 1 bilhão do Governo do 
Estado em estradas e, particularmente, 
no Cariri, que também recebe recursos 
do Proinveste. Somente neste último 
programa serão contempladas a PB-160 
entre Boa Vista e Cabaceiras, a PB-200 
entre Serra Branca e Coxixola, a PB-202 li-
gando Parari a Santo André, a PB-202 de 
São João do Cariri e Parari e a PB-248 no 
entroncamento da PB-250 com Amparo. 

O superintendente do Departa-
mento de Estradas de Rodagem (DER), 
Carlos Pereira, lembrou que o Estado 
já inaugurou seis trechos de estradas 
que não tinham acesso asfáltico e o 
governo trabalha em mais 12 obras 
que vão interligar com asfalto municí-
pios ainda hoje isolados.

Autorizada licitação de maior 
obra rodoviária na Paraíba

DESENVOLVIMENTO

O Governo do Estado 
designou, nessa segunda-
-feira (3), uma comissão in-
tersetorial para apurar, em 
toda a sua extensão, os fatos 
ocorridos no Presídio Dr. 
Romeu Gonçalves de Abran-
tes (PB1), no último dia 28 
de agosto de 2012, quando 
da visita do Conselho Esta-
dual de Direitos Humanos 
da Paraíba (CEDH-PB) ao 
presídio.

A referida comissão 
será composta pelo procura-
dor do Estado Venâncio Via-
na de Medeiros Filho; pelo 
chefe de gabinete do Gover-
nador, Waldir Porfírio da Sil-
va; pelo promotor Bertrand 

de Araújo Asfora (MPE); 
pelo advogado Edmilson Si-
queira de Paiva (OAB-PB) e 
pelo representante do Con-
selho Estadual de Direitos 
Humanos da Paraíba, Ru-
bens Pinto Lira.

O governador Ricardo 
Coutinho determinou ainda 
o prazo de 30 dias para que 
a comissão apresente um 
relatório da apuração ao Go-
verno e aos dirigentes dos 
órgãos que representam.

A condução dos traba-
lhos, o regimento interno e 
a solicitação de servidores 
públicos para auxiliar a co-
missão serão decididos pe-
los próprios integrantes.

Governo determina 
sindicância no PB1

As três universidades 
públicas paraibanas estão 
listadas no Ranking Univer-
sitário Folha (RUF). A Uni-
versidade Federal da Paraíba 
figura na 26ª colocação com 
uma média final de 58,09, 
entre 191 universidades 
brasileiras, que foram avalia-
das pelo jornal Folha de São 
Paulo de acordo com a sua 
qualidade. Já a Universidade 
Federal de Campina Grande 
ocupa o 50º lugar, com 47,09; 
e a Universidade Estadual da 
Paraíba está na 84º posição. 

A Universidade de São Paulo 
(USP) foi a que obteve o pri-
meiro lugar, seguida pelas fe-
derais de Minas (UFMG) e do 
Rio (UFRJ).

De acordo com o RUF, a 
UFPB ficou em quinto lugar 
no Nordeste na média geral e 
em terceiro lugar no ranking 
nacional, ao lado de outras 
instituições, na formação em 
Serviço Social. A universida-
de ainda figurou na quarta 
colocação na formação em 
Educação Física e Engenharia 
(menos florestal, agronomia 
e similares) e quinto lugar em 
Matemática, posição na qual 
também aparece a UEPB.

Dentre os aspectos anali-

Universidades paraibanas no 
Ranking Universitário Folha

DESTAQUE Aposentados 
denunciam 
atraso de 
pagamento

Um grupo de servidores 
aposentados do município 
de Patos se concentraram na 
manhã de ontem, na entrada 
do prédio onde funciona a 
sede do Instituto de Previ-
dência do município, o Patos 
Prev, para reclamar do atraso 
do pagamento dos vencimen-
tos referente a agosto. 

De acordo com aposen-
tada Maria de Lourdes, de 
61 anos, que reside na rua 
Juvenal Lúcio, no bairro Belo 
Horizonte, não é a primeira 
vez que esse fato acontece e a 
alegação repassada pelos re-
presentantes do Patos Prev é 
sempre a mesma, o atraso do 
repasse feito pela prefeitura 
ao instituto.

Segunda ela, a promessa 
era que o pagamento sairia 
entre os dias 30 e 31 passa-
dos, mas, até a manhã de on-
tem, não tinha sido deposita-
do o dinheiro. Ela afirmou que 
esse tipo de atraso, mesmo 
sendo de poucos dias, gera 
grandes prejuízos para eles 
em virtude da pequena quan-
tia que recebem, geralmente 
toda comprometida no final 
do mês com várias despesas.

Jefferson Saldanha
Sucursal de Patos

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

sados – pesquisa, ensino, ava-
liação de mercado e inovação 
–, das três instituições parai-
banas apontadas no ranking, 
apenas a UFCG pontuou no 
indicador ensino (3,3), se 
posicionando na 20ª colo-
cação em nível nacional; já a 
UFPB foi a que obteve melhor 
desempenho nos quesitos 
pesquisa, com 45,49 pontos, 
avaliação de mercado (9,18) 
e inovação (3,42).

No ranking das oito áre-
as de conhecimento, a UFCG 
foi a única instituição parai-
bana que se destacou nas En-
genharias, ocupando o quar-
to lugar ao lado de outras 
15 universidades; e Ciências 
Exatas e da Terra, na quinta 
posição, ao lado de outras 
seis universidades

UEPB 
De acordo com o RUF, a 

Universidade Estadual da Pa-
raíba está entre as cinco me-
lhores universidades estadu-
ais do Nordeste, juntamente 
com a Universidade Estadual 
do Ceará (UECE), Universi-
dade Estadual de Feira de 
Santana (UEFS), Universida-
de Estadual do Sudoeste da 
Bahia (UESB) e Universidade 
de Pernambuco (UPE).

FOTO: Divulgação

Ricardo Coutinho afirmou que esse é o maior investimento que a região do Cariri recebeu
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Henrique Magalhães
comenta Parada da 
Cidadania Homossexual
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Exposição que será aberta hoje na Estação Cabo Branco, na capital, 

revela o legado de Luiz Gonzaga a partir da ótica de vários artistas

FestCine Digital
inscreve até o fim 
do mês

Tom Jobim é citado 
na nova obra de 
Robert Dimery
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AUDIOVISUAL LIVRO

Mais de 120 obras – 
entre fotografia, xilo-
gravura, pintura, es-
cultura em madeira, 
instalação e vídeo arte 
– integram a exposição 
O Imaginário do Rei – 
Visões sobre o Universo 

de Luiz Gonzaga, que será aberta às 19h 
de hoje, com show de forró – gratuito - do 
grupo As Bastianas no Salão Panorâmico 
da Estação Cabo Branco, localizada no 
bairro Altiplano, em João Pessoa. Na oca-
sião, além da coletiva – com participação 
de 32 artistas, dos quais três paraibanos, 
que permanecerá aberta até 14 de outubro 
– o curador da mostra, o paraense Bené 
Fonteles, lançará o livro intitulado O Rei e 
o Baião, publicado em 2010. 

“Luiz Gonzaga exerce influência ainda 
hoje, nas novas gerações de artistas. Ele 
é um dos cinco pilares fundamentais da 
música brasileira, ao lado de Pixinguinha, 
Noel Rosa, Dorival Caymmi e Tom Jobim”, 
disse o curador, artista plástico e escritor 
Bené Fonteles em entrevista ao jornal A 
União, referindo ao Rei do Baião, ressal-
tando que “ele a recriou e soube dimen-
sioná-la mundialmente”. 

A coletiva – na qual estão incluídas 
obras dos artistas paraibanos José Altino, 
Mário Simões e Gustavo Moura – ocupa 
todo o segundo pavimento da Torre Miran-
te da Estação Cabo Branco. Integra a ex-
posição, que celebra o centenário de nas-
cimento do pernambucano Luiz Gonzaga, 
uma rica e diversificada iconografia sobre 
a vida e a obra do Rei do Baião, composta 
por fotos, livros, CDs e quatro filmes. Os 
títulos são os seguintes: Viva São João!, de 
Andrucha Waddington; O Milagre de Santa 
Luzia, de Sérgio Rozenblitz; O Homem que 
Engarrafava Nuvens, de Lírio Ferreira; e, 
ainda, Luiz Gonzaga – A Luz dos Sertões, de 
Rose Maria, que serão exibidos na mostra. 

“A coletiva é uma homenagem a Luiz 
Gonzaga e dela participam artistas de 
todas as regiões do país”, comentou Bené 
Fonteles, fazendo questão de ressaltar 
que apenas quatro cidades do Nordeste 
foram incluídas no itinerário nacional da 
exposição, que já foi realizada em Recife, 
Salvador e Fortaleza. Agora, chegou a vez 
de João Pessoa. “Inclui a Paraíba no roteiro 
da mostra, porque Luiz Gonzaga amava, 
gostava muito da Paraíba e cantou muito 
esta terra”, disse ele, ao justificar a escolha. 
Depois da Estação Cabo Branco, a mostra 
será levada para Brasília, São Paulo e Rio 
de Janeiro. 

Obra literária
Quem comparecer à solenidade de 

abertura da exposição na noite de hoje 
terá, também, oportunidade única para 
adquirir o livro O Rei e o Baião, que o 
curador da coletiva Bené Fonteles lança 
durante o evento. Publicado em 2010 pela 

FOTOS: Divulgação

Fundação Athos Bulcão, com patrocínio do 
Fundo Nacional de Cultura, do Ministério 
da Cultura, trata-se de um verdadeiro tra-
tado de 376 páginas que compila, em 10 
ensaios de escritores, fotógrafos e artistas 
visuais, praticamente tudo o que de mais 
importante foi lançado sobre a vida do 
Rei do Baião. A tiragem total foi de três 
mil volumes, mas Fonteles, que é o orga-
nizador, disse que apenas 30 exemplares 
estarão à venda ao público, cada qual ao 
preço de R$ 100. 

Com apresentação de Gilberto Gil, o li-
vro O Rei do Baião é uma análise da grande 
herança cultural nordestina recriada por 
Luiz Gonzaga e seus parceiros, suas con-
quistas e desdobramentos, ao invadir de 
forma extraordinária o imaginário do povo 
brasileiro. Além de Elba Ramalho, partici-

pam da obra os artistas paraibanos José 
Altino, Sandoval Fagundes, Mário Simões 
e Gustavo Moura. Há, ainda, ensaios do 
organizador, Bené Fonteles, Antônio Risé-
rio, Gilmar de Carvalho, Hermano Vianna 
e Sulamita Vieira. Essencialmente, todos 
ressaltam a importância da influência de 
Luiz Gonzaga na música e nos costumes, 
pelo viés da antropologia cultural.

O livro também reúne resenhas das 
mais importantes publicações em livros, 
discos e filmes sobre a obra de Gonzagão. 
Mostra também uma rara antologia ico-
nográfica do Rei do Baião. A edição é toda 
ilustrada com xilogravuras de Francorli e 
Carmem, Elias Santos, Arievaldo Viana, João 
Pedro do Juazeiro, José Lourenço, Francisco 
de Almeida, a pintura de Ciça Fittipaldi e o 
ensaio fotográfico de Gustavo Moura. 

“Receber o convite de Bené Fonteles 
para participar do livro foi uma surpresa 
para mim. Mais do que uma surpresa, foi 
uma grande honra, pela importância de 
Luiz Gonzaga, um artista emblemático”, 
confessou Gustavo Moura para o jornal A 
União. “A princípio, seria uma participa-
ção menor, mas o meu trabalho se tornou 
no ensaio intitulado Sertão Gonzagueano, 
composto por cerca de 20 fotos”, disse ele, 
acrescentando que a maioria estará ex-
posta ao público na Estação Cabo Branco. 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@gmail.com

O universo do Rei do Baião 

A coletiva reúne 
trabalhos de 
artistas que 
retrataram 
Luiz Gonzaga 
em xilogravura, 
pintura, 
fotografia etc

SERviçO

Exposição: O imaginário do Rei – visões 
Sobre o Universo de Luiz Gonzaga
Lançamento do livro: O Rei do Baião 
Organizador: Bené Fonteles 
Show de abertura: As Bastianas
Data: Hoje
Hora: 19h
Local: 2o pavimento da Torre Mirante - Es-
tação Cabo Branco, João Pessoa
Endereço: Av. João Cirillo da Silva, s/n, Alti-
plano
Fones: 3214-8270 e 3214-8303
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Vivências

As eleições para prefeito de Sousa, em 1963, 
foram atípicas. Uma campanha muito arrochada, três 
candidatos a prefeito numa disputa em igualdade de 
condições. Foi a primeira campanha eleitoral de An-
tonio Mariz. O grupo Gadelha estava sentindo o cres-
cimento de Mariz e não queria perder o comando do 
município. O PSD, com o nome do deputado Laércio Pi-
res formando aliança com a “base da chinela” de Zu Sil-
va, igualou a disputa. As três chapas tinham a seguinte 
formação: UDN – Felinto da Costa Gadelha (Tozinho) 
para prefeito e Geraldo Abrantes Sarmento como vice; 
PTB – Antonio Marques da Silva Mariz prefeito e José 
Francisco de Figueiredo para vice; PSD – Laércio Pires 
de Sousa prefeito e José Pordeus e Silva o vice.

Terminada a votação, em 11 de agosto, os coman-
dantes das campanhas do PTB, UDN e PSD organiza-
ram os blocos de delegados e fiscais partidários para 
o início das apurações que começaram na manhã do 
dia 12. Relembro com nitidez, pois fui nomeado dele-
gado do PTB, ao lado do médico Augusto Gonçalves de 
Abrantes.

Na manhã do dia seguinte, logo cedo, os coorde-
nadores das apurações chegaram ao prédio do Sousa 
Ideal Clube, vizinho a matriz de Nossa Senhora dos 
Remédios.

Naquele tempo o eleitor votava numa chapa única, 
que era dobrada e colocada na urna. À proporção que 
os votos iam sendo apurados, as chapas eram colocadas 
num pequeno pedestal formado por uma tarisca de tá-
bua com um ferro fino ao meio, preparado para receber 
as chapas de cada candidato. Foram dois dias com duas 
noites de apuração. Expectativa geral na cidade, os três 
partidos políticos montaram um especial sistema de 
fiscalização, pois temiam serem roubados nas urnas 
depois da meia-noite. A polícia permanecia em frente ao 
prédio do SIC, para garantir a segurança.

Na última noite de apurações o trabalho foi em 
tempo integral. Tudo terminou por volta das qua-
tro e meia da manhã, com direito a merenda para os 
mesários e os blocos partidários, tudo patrocinado 
pelos líderes das coligações, os últimos votos foram 
apurados às quatro e meia da manhã. O nervosismo 
tomou conta do nosso velho sodalício. As duas últi-
mas urnas a serem apuradas eram do distrito de Serra 
Branca, hoje chamada de Vieirópolis. Mariz perdia a 

eleição por poucos votos, e o distrito de Serra Branca 
era conhecido como um reduto do “gadelhismo”, tinha 
por lá a liderança do vereador Agripino Fernandes das 
Chagas.

Já existia um certo desânimo no “marizismo”. 
Mariz sentiu medo dos aliados e falou a cada um, reco-
mendando para cercarem as mesas apuradoras, com 
urgência, dizendo sempre que não havia nada perdido. 
Todos obedeceram às ordens do candidato e partiram 
para fechar o cerco aos adversários.

O momento de maior tensão nervosa entre todos 
os partidários das três chapas aconteceu por volta da 
meia-noite, quando faltou energia elétrica na cidade. 
Os apuradores, delegados, fiscais, advogados e auxilia-
res da Justiça rapidamente se postaram ao redor das 
mesas apuradoras para evitar qualquer ato corruptível 
nas eleições. A energia voltou logo e tudo estava den-
tro dos tramites legais.

Quando foi apurada a última urna Antonio Mariz 
ganhou o pleito por dez votos. As torcidas organizadas 
permaneciam de pé em frente ao Sousa Ideal Clube, 
separadas por cordas de isolamento e fiscalização da 
polícia, por ordem judicial. Geraldo Sarmento, da UDN 
foi eleito vice-prefeito, já que naquele tempo o voto 
era desvinculado.

Ainda no salão nobre do Sousa Ideal Clube, os 
correligionários de Antonio Mariz partiram para lhe 
abraçar, ele não aceitou qualquer comemoração nos 
salões do clube. Deixou o salão, desceu os degraus do 
prédio, ficou frente a frente com o povão “deu duas 
bananas” ao “gadelhismo” e ao “laercismo” que a essa 
altura estavam unidos contra o “marizismo”, e partiu 
para os braços dos seus aliados.

O “bloco dos cabeludos”, formado pelo “gadelhis-
mo”, que estava preparado para iniciar a passeata de 
Tozinho subiu nas caminhonetas e desapareceu, pois a 
vitória foi do jovem promotor de Justiça Antonio Mar-
ques da Silva Mariz.

Pontualmente às quatro e meia da manhã come-
çou a passeata do novo prefeito de Sousa, partindo 
pela Rua Cônego Bernardino Vieira, passando em 
frente à Casa Paroquial do Cônego João Cartaxo Rolim. 
Bem em frente à casa do vigário destacamos a presen-
ça do Padre João Cartaxo, olhando por uma janela e fa-
zendo o V da vitória para o amigo Antonio Mariz.

“Como este mundo está pe-
queno!” Qualquer notícia, hoje, 
face às dimensões dos meios de 
comunicação, especialmente a 
internet, corre rápida, de um 
para o outro lado do planeta. 
Se corre de um extremo a ou-
tro, esse alcance fica bem mais 
evidente em relação aos lugares 
que estejam menos 
distantes uns dos 
outros.

Em começo 
deste ano, mais 
exatamente no mês 
de março, fizemos 
publicar dois arti-
gos em alguns dos 
veículos da capital 
paraibana, e es-
pecialmente em A 
União, assim como 
no portal “maispb”, 
suscitando a hipó-
tese de a Paraíba 
imitar o que nos 
anos 60 o Brasil fez relativamen-
te à instalação, em seu centro 
geográfico, do centro político
-administrativo do país, ou seja, 
instituir Brasília como a capital 
federal.

Nesse raciocínio (centro 
geográfico coincidindo com o 
centro político-administrativo), 

a cidade de Taperoá passaria 
a ser a capital do Estado da 
Paraíba. E aqui cabe lembrar, 
resumidamente, a justificativa 
e o objetivo da mudança: forçar 
a interiorização do desenvolvi-
mento (como ocorreu no Brasil 
em relação ao seu Centro-Oeste), 
além de propiciar maior ou mais 

racional proximida-
de física dos demais 
222 municípios com 
o centro político-ad-
ministrativo (a capi-
tal) do Estado.

Pois, bem! 
Durante os recen-
tes dias 28 e 29 de 
agosto participa-
mos, em Brasília, do 
Seminário Nacional 
NTU 2012, cujo 
tema central foi “a 
nova mobilidade 
urbana”, evento em 
cuja solenidade de 

abertura esteve o paraibano/
ministro das Cidades, Aguinal-
do Ribeiro. O evento também 
recebeu a visita de outro reno-
mado paraibano, o senador Cí-
cero Lucena. E lá encontramos 
e por vários momentos conver-
samos com Luiz Freitas, que é 
um dos diretores da empresa 

Transdata Smart, sediada em 
Campinas/SP.

No primeiro dos momentos de 
nossas conversas, ele sempre com 
seu jeito muito gentil de tratar, eis 
o que nos diz Luiz Freitas: “Mário, 
como é?! A capital da Paraíba vai 
mesmo pra Taperoá?!...”

Luiz Freitas já nos dissera, 
antes, que seu plano é o de vir 
morar em João Pessoa, a cidade 
que ele pessoalmente considera 
a melhor do Brasil. E muito se 
entusiasmou com “essa estória 
de mudança da capital”, aliando-
se ao entendimento de que seria 
um instrumento dos mais efi-
cientes para a desconcentração 
do crescimento e, consequente-
mente, também preservar mais 
racionalmente o densamento ur-
bano, isto para poder sustentar 
melhor qualidade de vida.

Sem dúvida, a velocidade e a 
universalidade da comunicação, 
nos tempos atuais, é uma realida-
de. De nossa parte, não havíamos 
ainda assimilado que aquelas opi-
niões sobre “Taperoá, capital da 
Paraíba” (I e II), manifestadas em 
jornais locais, como em A União, 
e no portal “maispb”, tivessem 
chegado lá em Campinas/SP, na 
residência e escritório do amigo 
Luiz Freitas!

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Briga de Mulheres
Um homem que se relaciona com duas mulheres 

tem de aprender a mentir para evitar litígios na Jus-
tiça. É fácil. Se ele receber a ligação de uma enquanto 
está com a outra, basta dizer que está na pescaria 
com os amigos. Basta passar na peixaria e comprar 
umas tilápias. Ela vai acreditar que ele estava mes-
mo na pescaria. Trouxe até peixe. Além disso, ainda 
sobraram algumas latinhas de cerveja da tão falada 
pescaria...

Mas, quem ensina como um homem deve 
enganar uma mulher para evitar litígios desneces-
sários no Judiciário é um juiz do Juizado Especial de 
Minas Gerais. Ele sentenciou uma ação reparatória 
por danos morais envolvendo duas mulheres que se 
relacionam com o mesmo homem  - um “saidinho” 
e metido a “rei da cocada preta”, como o magistrado 
refere na sentença. No julgado, o juiz explica com 
simplicidade a história do triângulo amoroso e como 
poderia ter sido o desfecho sem passar pelo Judiciá-
rio, se o homem fosse um pouco mais astuto.

O fato veio a público há algumas semanas, em 
matéria publicada no Consultor Jurídico, com texto 
do jornalista Rogério Barbosa. Para o magistrado, 
decisão judicial é “um trem que todo cabra tem que 
entender”. De acordo com a sentença, uma mulher 
procurou a Justiça para reclamar “por ter levado uma 
surra da outra, com puxão de cabelo e unhada e tudo 
o mais que a gente pode imaginar de briga de mulher 
briguenta, dentro de sua própria casa, invadida por 
ela só, porque ela estava com o Nilson, no bem bom, 
fato que desagradou a agressora”.

O magistrado compara: “A outra, esperta, veio 
acompanhada de advogada, porque percebeu que a 
coisa não está boa para ela não. E a doutora advoga-
da já despejou uma preliminar de inépcia de inicial e 
citou muita doutrina e jurisprudência para demons-
trar que no mérito a autora não tem razão, porque 
houve agressões recíprocas”. A sentença também 
refere que “o rapaz chegou à audiência todo tranqui-
lo, se sentindo o rei da cocada, mais desejado que 
bombom de brigadeiro em festa de criança”.

De acordo com peças do processo, o rapaz 
revelou que era solteiro e não escondeu a dualidade: 
“Gosto das duas, tenho um caso com as duas, mas 
não quero compromisso com nenhuma delas, não 
senhor”. O homem disputado pelas duas figurou no 
processo apenas como testemunha, já que foi uma 
das suas namoradas que exigiu indenização da “ou-
tra”. O magistrado iria fixar o valor da indenização 
em R$ 4 mil. Porém, na audiência, a autora da ação 
chamou a ré de “esse trem”. O juiz reconsiderou: 
reduziu a indenização para R$ 3 mil, considerando 
que “ela também não é santa não, deve ter retrucado 
as agressões”.

Direito ambiental esquematizado
Interessante livro sobre o estudo do Direito 

Ambiental foi lançado no mercado. Trata-se de 
Direito Ambiental Esquematizado (Método 854 pá-
ginas, R$ 94,83), de Frederico Augusto Di Trindade 
Amado. A obra traz a abordagem completa de temas 
que compõem os editais dos principais concursos 
nos quais a disciplina é exigida. A didática também 
foi privilegiada: esquemas e destaques estratégicos 
auxiliam o leitor em seu processo de compreensão 
e memorização, tornando eficiente o estudo. Traz, 
ainda, questões comentadas, extraídas de diversos 
certames, para acostumar o leitor às exigências 
das provas de concursos públicos, mostrando-lhe 
como o conteúdo teórico é exigido na prática. Além 
disso, o autor apresenta extensa pesquisa sobre a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do 
Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Re-
gionais Federais em relação aos temas de todos os 
capítulos, bem como expõe as posições dominantes 
dos nossos mais importantes doutrinadores espe-
cializados, sempre consignando o seu entendimento 
pessoal.

O trabalho reflete a experiência do autor 
na área, adquirida no exercício do Magistério do 
Direito Ambiental em cursos preparatórios para 
concursos públicos e de pós-graduação, bem como 
no exercício do cargo de procurador federal, espe-
cialmente quando esteve lotado na Procuradoria 
Federal Especializada do Ibama no Estado do Pará. 
Assim, o trabalho dirige-se não só àqueles que dese-
jam ingressar nas carreiras públicas, mas também 
aos que se iniciam na disciplina nos bancos das 
faculdades, e aos profissionais que já atuam na área 
ambiental.

Fernando
VasconcelosMadrugada de coragem

Taperoá e(m) Brasília

Luiz Freitas já nos 
dissera, antes, 
que seu plano é 
o de vir morar 
em João Pessoa, 
a cidade que ele 
pessoalmente 
considera a 
melhor do Brasil
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Inscrições para o 5o FestCine Digital 
do Semiárido prosseguem até o dia 30

Cinema

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 4 de setembro de 2012

Roteiro

Pelo menos 100 filmes 
de toda a região Nordeste 
devem ser inscritos para a 5a 

Edição do FestCine Digital do 
Semiárido, que será realizado 
no período de 15 de outubro 
a 15 de novembro, em qua-
tro estados: Além da Paraíba, 
Ceará, Rio Grande do Norte 
e Pernambuco. A estimativa 
foi feita ao jornal A União 
pelo coordenador do evento, 
o escritor, jornalista e crítico 
cinematográfico Wills Leal. 
O prazo para quem deseja se 
inscrever continua aberto até 
o dia 30 deste mês, por meio 
do site http://www.festcine-
semiarido.com.br. A entrega 
das premiações será realiza-
da no dia 28 de dezembro - 
Dia Mundial do Cinema – na 
sede da Academia Paraibana 
de Cinema, instalada na Fun-
dação Espaço Cultural, em 
João Pessoa.

As obras devem se en-
viadas em DVD, juntamente 
com o prévio formulário de 
inscrição impresso, ao se-
guinte endereço: Coordena-
ção Geral do V FestCine Digi-
tal do Semiárido, localizado 
na Avenida Cabo Branco, no 
4560, João Pessoa, Paraíba, 
CEP 58045-010. De acordo 
com o regulamento, podem 
se inscrever obras videográ-
ficas – que devem tratar de 
temas da região do Semiári-
do - com duração entre 5 a 15 
minutos, desde que apresen-
tadas em mídia (DVD), sem 
restrições de gêneros. Wills 
Leal fez questão de ressaltar 
que os filmes têm que ser em 
versão digitalizada. 

*   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

O coordenador do Fest-
Cine Digital justificou que, em 
virtude da campanha eleito-
ral e da greve nas universida-
des, o festival ainda não teve 
os dias e locais definidos, mas 
disse que, normalmente, as 
exibições ocorrem nos finais 
de semana. 

Mas na Paraíba o evento 
será realizado nas cidades de 
Campina Grande, Cabaceiras, 
Patos, Sumé e Taperoá. Em 
Pernambuco, Caruaru, en-
quanto no Ceará em Juazeiro 
e, no Rio Grande do Norte, em 
Mossoró. 

Do total de produções 
inscritas, Wills Leal informou 
que 10 serão selecionadas 

para o festival, sendo cinco 
no gênero documentário e 
outras cinco de ficção. Os fil-
mes escolhidos receberão os 
troféus “Walfredo Rodriguez 
de Melhor Documentário” e 
“Machado Bittencourt de Me-
lhor Ficção”. Haverá, ainda, 
concessão de prêmios espe-
ciais, com divulgação em data 
posterior.  

As obras exibidas serão 
analisadas, discutidas e se-
lecionadas pelos espectado-
res e utilizadas em oficinas, 
durante o festival. Segundo o 
coordenador do evento, “esse 
método vem permitindo au-
mentar, de forma significati-
va, a autoestima de centenas 

Longa-metragem A Separação pode 
ser comprado e alugado no iTunes

A Separação, do diretor iraniano Asghar Farhadi, que 
conquistou o Oscar, o Globo de Ouro e o César como Melhor 
Filme Estrangeiro, chega para compra e aluguel no iTunes 
Store Brasil. O download está disponível para aluguel, a US$ 
3,99 SD (standard definition, semelhante à TV analógica) 
e US$ 4,99 HD (high-definition, semelhante ao blu ray),  e 
compra (US$14,99 SD e US$ 19,99 HD). A trama do filme se 
desenvolve a partir da tentativa de separação de Nader e 
Simin. Ela quer morar fora do Irã e levar sua filha; ele insiste 
em continuar no país para cuidar de seu pai, que sofre de 
Alzheimer. Após ser largado pela sua esposa, ele contrata 
uma jovem para ajudar nos cuidados com seu pai, porém, o 
que ele não sabe é que ela está grávida e aceitou o trabalho 
sem o consentimento do marido, um homem psicologica-
mente instável.

Disparada do orgulho LGBT

A festa pronta, o movimento LGBT, representado em 
sua organização pelo Movimento do Espírito Lilás (MEL) e 
grupo Maria Quitéria, ultimava os discursos para dar início 
à XI Parada da Diversidade e da Cidadania Homossexual. O 
“esquenta”, lembra de perto um desses programas carnava-
lescos, com algumas figuras montadas, quer dizer, fantasia-
das no capricho para brilhar na improvisada passarela de 
asfalto. Ambulantes, muitos  ambulantes com seus carrinhos 
de cerveja, rivalizavam no espaço com o público da parada. 

Apesar da afluência de algumas centenas de pessoas, o 
que impressiona é o quanto a cidade ignora a realização da 
parada. Malgrado a divulgação sempre limitada, motivada 
pela sobrecarga de organizadores, e testemunho da menta-
lidade tacanha de nossa imprensa, um evento como esse de-
veria reunir milhares de pessoas de todas as inclinações po-
líticas, de todas as idades e classes sociais. Afinal, nada mais 
saudável, mais justo e desejável que o respeito à diversidade.

No tangente ao público focado, o que se vê é a militância 
de sempre – sem tirar-lhes o mérito pelo vigor da luta – cer-
cada por apoios eventuais, como candidatos simpatizantes 
e afins de algumas poucas legendas políticas. A OAB se faz 
representar, mostrando o braço jurídico em apoio à reforma 
das leis que contemplem a inclusão de todos na rede social. 

No mais, a parada reflete a grande omissão da classe 
média intelectualoide e aburguesada, que aproveita o mo-
mento para reforçar as trancas de seus armários. Quem se 
faz presente mesmo é o público da periferia, que mais sofre 
cotidianamente a violência do preconceito, mas que aprovei-
ta o momento para viver em público, como um regozijo, seu 
desejo afetivo/sexual.

A Parada deste ano pecou na disparada dos trios elétri-
cos, que não favoreceu o desenrolar prazeroso do evento. O 
que se viu foi uma corrida desesperada para chegar a tempo 
na divisa das praias do Cabo Branco e Tambaú (recuso-me a 
dizer “ao busto de Tamandaré”). Lá estava programada uma 
sequência de shows, que não podia atrasar. Ou seja, os shows 
de cover da música pop-eletrônica internacional teve mais 
importância que a Parada, que se resumiu a um estepe do 
evento musical.

Henrique Magalhães
Jornalista e professor do Curso de Comunicação em Mídias Digitais da UFPB
henriquemais@gmail.comFoto: Arquivo

O longa-metragem Os 
Vingadores alcançou uma 
marca histórica no domingo 
ao arrecadar US$ 1,5 bilhão 
nas bilheterias. De acordo 
com o site Hollywood Re-
porter, a marca foi alcança-
da graças a ação agressiva 
que os cinemas fizeram 
para o Dia do Trabalho, 
feriado que é comemora-
do nos Estados Unidos na 
primeira segunda-feira de 
setembro. O filme é terceiro 
longa-metragem a obter a 
quantia, atrás apenas de 
Avatar (US$ 2,78 bilhões) e 
Titanic (US$ 2,18 bilhões). 
Somente no fim de sema-
na, o filme arrecadou US$ 
1,7 milhão nas bilheterias 
americanas, o que totaliza 
US$ 619,5 milhões no país. 
Nos outros países, o filme já 
arrecadou US$ 874 milhões.

Os Vingadores é o 
3o filme a arrecadar 
US$ 1,5 bilhão

 Nelly Furtado está de 
olho no Brasil. Depois de 
participar da gravação do 
último DVD de Ivete Sanga-
lo, a cantora planeja gravar 
um álbum em Português.  
“Realmente, eu quero muito 
gravar um álbum inteiro no 
Brasil. Não sei quando, mas 
eu penso que seria incrível, e 
com certeza renderia ótimas 
canções”, contou à revista 
“Rolling Stone”. Nelly guarda 
com carinho a lembrança do 
dia em que visitou o Corco-
vado quando esteve no Rio 
de Janeiro. O novo álbum 
da estrela, The Spirit Inde-
structible, é composto de 
músicas sobre a experiên-
cia de vida que acumulou 
nos últimos anos com sua 
viagem pelo mundo.“

Nelly Furtado quer 
gravar disco em 
Português

Mídias em destaque

Drops & notas

O jornalista e crítico cinematográfico Wills Leal coordena o evento

Em cartaz

360

Anthony Hopkins em uma cena de 360, de Fernando Meirelles

PROCURA-SE UM AMIGO PARA O FIM DO MUNDO 
(Seeking a Friend for the End of the World, EUA, 
2012). Gênero: Comédia. Duração: 101 min. 
Classificação: 14 anos. Direção: Lorene Scafaria, 
com Adam Brody, Brad Morris, Keira Knightley e 
Steve Carell. Dodge foi abandonado pela esposa 
após descobrir que um meteoro se chocará com 
a Terra em um curto espaço de tempo. Seus 
planos de viver alguns dias de amor enquanto o 
fim se aproxima começam a se realizar, quando 
ele se aproxima de sua vizinha, que se convida 
a participar da jornada, carregando nada além 
de seus discos favoritos. Manaíra 1: 14h, 16h, 
18h50 e 21h10.

AOS MERCENÁRIOS 2 (Expendables 2). Gênero: 
Ação. Duração: 102 min. Classificação: 16 anos. 
Direção: Simon West. Bruce Willis, Sylvester 
Stallone, Arnold Schwarzenegger. Com o brutal 
assassinato de Tool em uma missão. Seus com-
panheiros decidem então vingá-lo, mas também 
precisam resgatar a filha de Tool, que partiu na 
própria missão de vingança. CinEspaço 4: 14h, 
16h, 18h, 20h e 22h. Manaíra 4: 13h30, 16h, 
18h30 e 21h. Manaíra 5: 14h40, 17h, 19h30 e 
22h. Tambiá 5: 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30. 
Tambiá 6: 16h50, 18h50 e 20h50.

360 (360, GBR/AUS/FRA/BRA, 2012). Gênero: 
Drama. Duração: 115 min. Classificação: 16 
anos. Direção: Fernando Meirelles, com Anthony 
Hopkins, Jude Law, Rachel Weisz. Inspirado em 
La Ronde, clássica peça de Arthur Schnitzler, 
360 é uma reunião de histórias dinâmicas e mo-
dernas, passadas em diversas partes do mundo. 
CinEspaço 3: 17h30, 19h40 e 21h50. Manaíra 
3: 18h45 e 21h30. (De sexta a domingo n]ao 
haverá a sessão das 21h50).

INTOCÁVEIS (Intouchables, FRA, 2011). Gênero: 
Comédia. Duração: 112 min. Classificação: 14 
anos. Direção: Eric Toledano, Oliver Nakache, com 
François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny. Philippe é 
um aristocrata rico que, após sofrer um grave 
acidente, fica tetraplégico. Precisando de um 
assistente, ele decide contratar Driss, um jovem 
problemático e sem experiência em cuidar de 
pessoas no seu estado. Aos poucos ele aprende 
a função e Philippe, por sua vez, se afeiçoa cada 
vez mais a Driss por ele não tratá-lo como um 
pobre coitado. Aos poucos a amizade entre eles 
se estabele-se, com cada um conhecendo melhor 
o mundo do outro. CinEspaço 1: 14h30, 16h50, 
19h10 e 21h30. (Na quarta-feira, 5, não haverá 
a sessão das 21h30)

O DITADOR (The Dictator, EUA, 2012). Gênero: 
Comédia. Duração: 83 min. Classificação: 14 

Inspirado em La 
Ronde, clássica peça do 
médico e escritor aus-
tríaco Arthur Schnitzler, 
o longa-metragem 360 é 
uma reunião de histórias 
dinâmicas e modernas, 
passadas em diversas 
partes do mundo. 

anos. Direção: Larry Charles, com Ben Kingsley, 
Megan Fox, Sacha Baron Cohen. A heróica his-
tória do General Aladeen (Sacha Baron Cohen), 
ditador de um país localizado no Oriente Médio, 
que colocou em risco a própria vida para que 
a democracia jamais chegasse ao local que 
governa. Ele e um pastor de cabras resolvem 
viajar aos Estados Unidos, onde cruzam o país 
para conhecê-lo melhor. CinEspaço 2: 13h50, 
18h e 22h. Manaíra 2: 15h10 e 17h15. Tambiá 
3: 14h40, 16h40, 18h40 e 20h40.

O VINGADOR DO FUTURO (Total Rekall, CAN/EUA, 
2012). Gênero: Ficção Cientifica. Duração: 
119 min. Classificação: 14 anos. Legendado. 
Direção: Len Wiseman, com Colin Farrell, Kate 
Beckinsale, Jessica Biel. A companhia Rekall 
pode transformar seus sonhos em memórias 
reais. Para Douglas Quaid, apesar de ter uma 
bela esposa a quem ama, as palavras “viagem 
mental” soam como férias perfeitas de sua vida 
frustrante – memórias reais de uma vida como 
um super espião podem ser exatamente o que 
ele precisa. Mas o procedimento dá errado e 
ele se torna um homem procurado. CinEspaço 
2: 15h40 e 19h50. Manaíra 5: 13h30, 16h20, 
19h15 e 22h. Manaíra 6: 13h45, 16h20, 19h 
e 21h45. Tambiá 6: 14h20.

A BEIRA DO CAMINHO (BRA, 2011). Gênero: 
Drama. Duração: 102 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Breno Silveira, com João Miguel, 
Vinicius Nascimeno, Ângelo Antônio. Para fugir 
dos traumas do passado, o caminhoneiro João 
resolve deixar sua cidade Natal e cruzar o 

país. Numa de suas viagens conhece o menino 
Duda, órfão de mãe e que está à procura de 
seu pai, que vive em São Paulo. Esse encontro 
faz o caminhoneiro rever seus conceitos sobre 
a vida e sobre os laços afetivos. Manaíra 2: 
13h e 19h20.

OUTBACK: UMA GALERA ANIMAL (Outback, COR/
EUA, 2011). Gênero: Animação. Duração: 85 
min. Classificação: Livre. Direção: Kyung Ho 
Lee. Johnny é um raro coala branco que está 
acostumado à sua vida de mordomias como 
atração turística no circo. Mas a rotina do bicho 
vira de cabeça pra baixo quando ele troca a 
tranqüilidade pela vida selvagem do deserto. 
Nessa empreitada, Johnny conta com a ajuda 
do macaco Higgens e um demônio da Tasmânia. 
CinEspaço 2: 14h e 15h40. Manaíra 7: 14h20, 
16h40 e 18h40.

BATMAN – O CAVALEIRO DAS TREVAS RESSURGE 
(The Dark Knight Rises, GBR/EUA, 2012). 
Gênero: Suspense. Duração: Classificação: 
12 anos. Dublado e Legendado. Direção: 
Christopher Nolan, com Christian Bale, Gary 
Oldman, Tom Hardy. Oito anos após os eventos 
ocorridos em Batman - O Cavaleiro das Trevas, 
o terrorista Bane retorna para Gotham City, 
provocando o pânico e o desespero. Sem forças 
para enfrentar o terrível criminoso, sedento 
de sangue, a polícia da cidade chega ao seu 
limite, fazendo com que Batman retorne 
de seu exílio por ter sido responsabilizado 
pelos crimes de Harvey Dent. CinEspaço 4: 
14h30, 17h45 e 21h. Manaíra 3: 14h40, 18h 

e 21h20. Manaíra 7: 20h50. Tambiá 4: 14h20, 
17h20 e 20h20.

VALENTE (Brave, EUA, 2012). Gênero: Animação. 
Duração: 100 min. Classificação: Livre. Direção: 
Mark Andrews, Brenda Chapman e Steve Purcell. 
A história acompanha Merida, a princesa de um 
reino governado pelo rei Fergus e a rainha Elinor. 
Determinada em seguir o seu próprio caminho 
na vida, Merida desafia um antigo costume 
sagrado que coloca em perigosa o reino e a 
vida de sua família. Então ela parte em busca 
de uma velha sábia para tentar consertar seu 
erro.Tambiá 1: 14h10, 16h10, 18h10 e 20h10.

E AÍ... COMEU?  (Brasil, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 102 min. Classificação: 14 anos. Dire-
ção: Felipe Joffily, com Emílio Orciollo Netto, Seu 
Jorge e Tainá Müller. Fernando, recém separado, 
passa boa parte do tempo tentando compreen-
der o fracasso de seu casamento com Vitória. 
Já Honório é um jornalista machão casado com 
Leila. E Fonsinho escritor solteiro, metido à 
intelectual. Juntos, eles buscam entender o 
papel do homem no mundo atual, povoado por 
mulheres de ideias modernas. Tambiá 1: 14h10, 
16h10, 18h10 e 20h10..

A ERA DO GELO 4 (Ice Age 4 – Continental Drift, EUA). 
Duração: 100 min. Classificação: Livre. Gênero: 
Animação. Dublado. Direção: Steve Martino e Mike 
Thrumeier. O novo longa-metragem da turminha 
gelada trata do efeito estufa e o degelo, como pano 
de fundo, para ilustrar uma série de acontecimen-
tos. Tambiá 2: 14h15, 16h30, 18h15 e 20h15. 

Foto: Divulgação

de nordestinos que, utilizan-
do os amplos recursos digi-
tais, procuram mostrar sua 
realidade, seus mitos e sím-
bolos, as belezas e contras-
tes de suas paisagens. Desse 
modo”, prosseguiu, “estimu-
lando a adoção de práticas ao 
uso sustentável dos recursos 
ambientais, ao desenvolvi-
mento de uma consciência 
ecológica no combate ao des-
perdício e de adoção a siste-
mas de gestão ambiental”. 

Pelo regulamento, o Fes-
tCine Digital terá duas ses-
sões especificas: uma para 
exibição pública de docu-
mentários e outra para ficção. 
A escolha das duas obras (um 
documentário e uma ficção) 
a serem premiadas será feita, 
ao final de cada exibição, pe-
los espectadores das cidades 
onde se realizam as sessões, 
por meio de voto escrito. 

Patrocinado regular-
mente pelo Banco do Nordes-
te, há quatro anos, e gerencia-
do pela empresa paraibana 
As Produções Cinema & Ví-
deo, a 5ª edição do FestCine 
Digital em cidades que inte-
gram o Semiárido. O objetivo 
exclusivo do evento é exibir 
produções focadas na temá-
tica da região, valorizando a 
capacidade criativa dos seus 
realizadores e o cotidiano do 
seu povo. Nesse sentido, de 
acordo com o coordenador 
Wills Leal, “o festival tem sido 
o porta-voz de um dos seg-
mentos de maior expressão 
cultural e artística do Nordes-
te brasileiro: o audiovisual”.  
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Música

Robert Dimery elege 1.001 músicas em nova 
obra e suscita debate sobre artistas brasileiros

Você colocaria “Tem espaço na 
van”, do Ed Motta, como uma 
das músicas fundamentais da 
nossa época? Ou “Luz e blues’” 
do Olodum? Ou “Só tinha de ser 
com você’” com Fernanda Porto?

Bom, a Editora Sextante 
lança em meados deste mês o 

livro 1001 Músicas para Ouvir Antes de Mor-
rer, um volume que deve esquentar o debate 
musical por uns tempos nos trópicos. O livro é 
organizado pelo inglês Robert Dimery, mesmo 
coordenador de 1001 Discos para Ouvir Antes 
de Morrer, publicado em 2007 pela mesma 
Sextante. Como naquele caso, não há nenhum 
crítico, especialista ou jornalista sul-americano 
da área da música entre os votantes da lista.

A novidade desta nova seleção de Dimery 
é que ele, ao final das 1.001 canções, faz uma 
nova lista de 10.001 músicas fundamentais para 
que as pessoas baixem e ouçam. As canções 
mencionadas no início desta reportagem estão 
nessa categoria. Basta uma pequena chacoalha-
da que a seleção vai sendo questionada até por 
quem está nela.

“Não me meto em escolha de ninguém; 
mas, pra contrariar, sugiro ‘O motobói’ e ‘Maria 
Clara’, do disco Tropicália Lixo Lógico (2012)”, 
brincou Tom Zé, que teve “Desafio” (dele e de 
Gilberto Assis, do disco Jogos de Armar, 2003) 
selecionada.

Na lista das 1.001 canções essenciais, os 
brasileiros são os clássicos: Jorge Benjor (“Taj 
Mahal”), Tom Jobim e Elis Regina (“Águas de 
Março”), Mutantes (“Minha menina”), João Gil-
berto (“The girl from Ipanema”, com Stan Getz) 
e Tom Jobim (“Corcovado”, com Frank Sinatra).

Mas houve pelo menos uma zebra: “Let’s 
make çove and listen to death from above”, 
do grupo paulistano Cansei de Ser Sexy, está 
entre as escolhidas. “Pegue cinco mulheres 
bacanas, incluindo a exuberante cantora que 
veste collant, Lovefoxxx, e um homem com 
vários talentos e o que você tem? O sexteto 
brasileiro Cansei de Ser Sexy, cujo nome deriva 
de uma frase atribuída a Beyoncé”, escreve a 
londrina Olivia McLearon, escritora obcecada 
por Madonna.

Entre as regras da seleção está a escolha 
de músicas que tenham letras (excluindo-se 
assim as instrumentais) e que abranjam boa 
parte do século XX. “Essas músicas mudaram 
o mundo”, defende o organizador, Robert Di-
mery, autor de diversos livros e colaborador 
de publicações como “Time Out” e “Vogue”. “A 
escolha se provou um trabalho hercúleo, com 
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Canções para não morrer

as listas sendo constantemente modificadas, 
músicas obscuras dando lugar a seleções mais 
populares, e vice-versa, e naturalmente, mais 
debates acalorados.”

Em 2007, quando do lançamento de 1001 
Discos, Dimery falou com a reportagem. Disse 
acreditar que a noção de álbum, colocada em 
xeque pelo comércio de música digital, ainda 
era importante. “Acho que esse lado da coisa 
não vai desaparecer - basicamente, as pessoas 
querem baixar música barata e colocar nos seus 
iPods e muitos deles não estão preocupadas 
com a embalagem. O que, no meu modo qua-
drado e fora de moda de ver as coisas, é uma 
vergonha”, afirmou.

Mas, três anos depois, já aderia ao down-
load publicando este 1001 Songs You Must Hear 
Before You Die: And 10.001 You Must Download, 

Tom Jobim aparece no livro com as músicas “Águas de Março” e “Corcovado”, em interprações ao lado de Elis Regina e Frank Sinatra

“Taj Mahal”, do carioca Jorge Benjor, também está entre as canções essenciais Os Mutantes estão entre os brasileiros que constam da obra de Robert Dimery

em 2010. Nesse trabalho, contou com prefá-
cio do colecionador, produtor e músico Tony 
Visconti, que sugere em seu texto: “Você real-
mente deve comprar, roubar, baixar ou pedir 
emprestadas as 1.001 músicas recomendadas 
neste livro. Não sei se conseguirei fazer isso 
um dia, mas, como o título sugere, morrerei 
tentando”.

Embora precioso do ponto de vista do au-
xílio historiográfico, o trabalho de Dimery não 
se pretende de rigor científico. Nessa seleção 
nova, por exemplo, ele acrescenta um símbolo 
nas resenhas (uma seta indicativa) que revela 
que aquela música em questão foi «influencia-
da» por uma outra. “Certamente não estamos 
sugerindo que os artistas tivessem a intenção de 
que as músicas ficassem parecidas. Entenda essa 
parte do livro como uma divertida especulação 

que sugere uma herança musical comum entre 
essas duas músicas”.

Ao descrever ‘Taj Mahal’, de Jorge Benjor 
(do álbum Ben, de 1972), o crítico lembra que 
foi esse riff de guitarra que formou a base de ‘Da 
Ya Think I’m Sexy?’, de Rod Stewart. A atitude de 
Dimery é simplesmente a de um apreciador da 
música - que tem a pretensão de não ter precon-
ceitos. “Acredito na preservação da identidade 
musical das diferentes culturas, e não gosto 
de música que abandona completamente suas 
raízes”, afirmou.

O leitor vai encontrar de ‘O Sole mio’, de 
Caruso (da primeira década do século), a ‘Time 
to pretend’, do MGMT (2008). O leque é amplo: 
luminares da cultura pop, como Beyoncé e Brit-
ney, perfilam lado a lado com astros do universo 
indie, como Guillemots e Weezer.
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mação do Brasil é um dos 
mais vulneráveis do mundo
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Semana do Peixe
Ação educativa, degustação e curso marcam evento na PB

O Governo do Estado, através da Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento da 
Agropecuária e da Pesca (Sedap), está re-
alizando a Semana do Peixe 2012, que teve 
início ontem e se estende até o próximo dia 
8. O evento oferece ações educativas e in-
formativas ao público. A partir de hoje e até 
a próxima quinta-feira, um aquário gigante 
da Empresa Paraibana de Abastecimento e 
Serviços Agrícolas (Empasa) ficará expos-
to na Lagoa (Parque Solon de Lucena), em 
João Pessoa, onde haverá distribuição de 
alevinos.

 O coordenador da Divisão de Piscicul-
tura da Empasa, Celso Duarte, informou que 
no aquário os visitantes poderão apreciar 
espécies de tilápias, tambaquis e carpas. 
Já os produtores rurais interessados em 
realizar peixamento nos reservatórios de 
águas das suas propriedades terão opor-
tunidade de receber alevinos, provenientes 
da Estação de Piscicultura do município de 
Itaporanga, bastando apenas preencher um 
cadastro. “Os agricultores já cadastrados 
também serão contemplados com a deman-
da”, adiantou.

 O objetivo da Semana do Peixe é in-
centivar a cultura da criação entre os pro-
dutores e o consumo de peixes de águas 
interiores (rios, açudes, lagoas e lagos) por 
parte da população. Estão sendo realiza-
dos cursos, oficinas, visitas a supermerca-
dos e mercados públicos, tanto na capital 
como em municípios do interior do Estado, 
como Igaracy, Congo, Patos, Juazeirinho, As-
sunção, Livramento e Marizópolis. 

SFPA-PB incentiva o consumo
A Semana do Peixe também está sendo 

realizada pela Superintendência da Pesca 
e Aquicultura na Paraíba (SFPA-PB), que 
começou ontem e se estende até o próximo 
dia 14 de setembro. Semelhante à iniciativa 
do Governo do Estado, a ideia é estimular o 
aumento nas vendas do pescado em todo a 
Paraíba, incentivando o consumo.

A campanha está em sua 9° edição e 
tem como tema “Coloque mais sabor no 
seu dia a dia. Inclua pescado na sua alimen-
tação”. 

Serão distribuídas cartilhas com infor-
mações sobre os benefícios do consumo de 
pescados para a saúde, orientações de como 
verificar a qualidade do produto na hora da 
compra e quais devem ser os cuidados na 
higienização. Além disso, a cartilha contém 
receitas regionais, nutricionalmente ade-
quadas, que promovem a redução de sal e 
gordura. Cartazes serão fixados em bares, 
restaurantes, supermercados participantes 
da campanha.

A abertura da campanha ocorreu on-
tem no restaurante Maré Alta, na Avenida 
João Mauricio, 305 em Manaíra. Na ocasião 
aconteceu outras ações como distribuição 
de cartilhas e divulgação da campanha no 
parque Sólon de Lucena. Já no dia de hoje, 
amanhã e no próximo dia 6, haverá degus-
tação de produtos feitos à base de pescados em 
alguns supermercados da cidade e tendas de 
divulgação nos mercados públicos de Tam-
baú, Torre e Cabedelo. 

Oficina nos municípios
A campanha se estende com ações e 

conta com outros parceiros em alguns mu-
nicípios do Estado, tais como: cursos de 
beneficiamento e processamento de pes-
cado, promovido pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SENAR) nos municí-
pios de Igaracy e Marizópolis. Uma oficina 
sobre financiamento e crédito destinado a 
pescadores pelo Banco do Nordeste, será 
realizada nos municípios de Baía da Traição, 
Congo e Patos.

A distribuição de pescado, através do 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 
junto com a CONAB, será realizada nos mu-
nicípios de Marizópolis e Livramento. E o 
processo de peixamento será feito em alguns 
açudes públicos, com o apoio da Secretaria 
de Agropecuária e Pesca do Estado (Sedap) 
e a Empasa. 

Serão promovidos ainda curso junto às 
nutricionistas das prefeituras de João Pes-
soa e Cabedelo  em parceria com o IFPB.
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Brasília – No Brasil, o consumo de peixe por pessoa está 
abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saú-
de (MS). De acordo com dados oficiais, cada brasileiro come, 
em média, 9 quilos de pescado por ano, quando o ideal, se-
gundo a OMS, são 12 quilos. Para mudar este quadro, o Mi-
nistério da Pesca e Aquicultura vem promovendo todos os 
anos a campanha Semana do Peixe.

Especialistas admitiram que o preço 
cobrado pelo produto é um dos obstácu-
los para o aumento do consumo no país. O 
Brasil produz 1,5 milhão de toneladas de 
peixe, o que é muito pouco, segundo eles, 
mas o país pode dobrar e até triplicar essa 
produção.

A professora de nutrição Rosane Pes-
cador, da Universidade Católica de Brasília 
(UCB), elogiou a iniciativa do governo de 
incentivar o consumo de peixe no país. A 
nutricionista ressaltou que o peixe pode 
substituir a carne vermelha sem causar da-
nos nem prejuízos à saúde. 

Prevenção de doenças
“O peixe tem menos calorias e detém 

(os ácidos graxos) ômega 3. Também atua 
na prevenção de doenças. O consumo de peixe é bom para as 
gestantes porque gera efeitos positivos na área cerebral da 
criança. Uma outra vantagem é que o peixe pode substituir a 
carne vermelha tranquilamente. As pessoas devem consumir 
peixe pelo menos duas vezes por semana”, declarou.

De acordo com especialistas, a ingestão do ômega 3 au-
xilia na redução dos níveis de triglicerídeos e colesterol con-

siderados negativos. Além de estar presentes em peixes, ele 
é encontrado nas nozes, castanhas, folhagens de rúcula e nos 
óleos vegetais.

No caso do peixe, é necessário observar uma série de de-
talhes na hora de comprá-lo, como se a pele está firme, úmi-
da e sem a presença de manchas, assim como os olhos, que 

devem estar brilhantes, e as escamas firmes.

Potencial da costa brasileira
O desenvolvimento do setor é fundamental 

para ampliar a capacidade do Brasil na produção 
de alimentos para os mercados interno e externo. 
O país conta com 8,5 mil quilômetros de costa, 
além de 4 milhões de quilômetros quadrados de 
zona econômica exclusiva em mar territorial e 13% 
da água doce do planeta.

A produção de pescado no Brasil, cerca de 
1,5 milhão de toneladas por ano, considerando a 
pesca e o cultivo, esse volume faz com que o país 
ocupe a 21ª posição entre os produtores, conforme 
ranking da Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação (FAO).

Com a promoção da sustentabilidade e in-
centivos ao setor, é possível que o Brasil alcance 
nos próximos anos o patamar de produção de 20 

milhões de toneladas por ano, apontado como necessário 
pela FAO. Isso permitiria exportar o produto para atender à 
demanda mundial por alimentos, além de aumentar o con-
sumo médio do brasileiro, que hoje é cerca de 9 quilos de 
pescado por pessoa ao ano, abaixo dos 14 quilos por ano 
por habitante, como recomenda a Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

Consumo está abaixo do indicado pela OMS

Brasil produz cer-
ca de 1,5 milhão 
de toneladas de 
pescado e cada 
brasileiro come, 
em média, 
9kg por ano, 
quando o ideal 
seria 12kg

Alevinos produzidos pela Estação de Piscicultura de Itaporanga são distribuídos para pequenos produtores de pescado em várias regiões do Estado
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Brasília - Com aproxima-
damente 1,3 milhão de qui-
lômetros quadrados do seu 
território sob risco de se trans-
formar em deserto, pensar o 
uso correto da terra é cada vez 
mais urgente ao Brasil. Dados 
do Instituto Nacional do Semi-
árido (Insa), órgão ligado ao 
Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Inovação, com sede em 
Campina Grande (PB), mos-
tram que a área suscetível che-
ga a 15% do território nacional 
e envolve 1.488 municípios em 
nove estados da Região Semiá-
rida do Nordeste brasileiro, do 
norte de Minas Gerais e do Es-
pírito Santo.

De acordo com o coor-
denador da Articulação no 
Semiárido Brasileiro (ASA), 
Naidison Batista, a conscienti-
zação dos agricultores sobre o 
manejo adequado da terra so-
mada à difusão de tecnologias 
adaptadas ao Semiárido são 
elementos fundamentais para 
combater o processo de deser-
tificação no país. Para isso, Ba-
tista defende o uso das técnicas 
agroecológicas no combate e 
prevenção à desertificação.

 “O enfrentamento des-
se processo tem que ser feito 
por meio da prevenção e não 
remediando (o problema). 
E nessa luta, a aplicação das 
práticas da agroecologia são 
fundamentais, porque elas 
preconizam o cuidado com a 
terra, a compreensão de que 
é preciso usufruir dela sem 

Agricultora dá solução na PB
Desertificação no norDeste

Processo já compromete 
1,3 milhão de quilômetros 
quadrados do Semiárido

Países terão áreas 
mapeadas pelo iica

Brasília - A preocupação com 
a desertificação é presente nos 
países do Mercosul. A área de Agri-
cultura, Recursos Naturais, Gestão 
Ambiental e Mudanças do Instituto 
Interamericano de Cooperação para 
a Agricultura (Iica) no Brasil está 
empenhada em traçar um diagnós-
tico das áreas que sofrem processo 
crítico de desertificação e degra-
dação ambiental no Brasil, na Ar-
gentina, no Uruguai e no Paraguai.

O estudo está em anda-
mento, e os primeiros resultados 
deverão ser conhecidos em novem-
bro deste ano. O grupo responsável 
pelo trabalho, alinhado à Convenção 
das Nações Unidas de Combate à 
Desertificação, quer, a partir do 
detalhamento, sugerir medidas 
de controle, de recuperação e de 
intervenção física para reverter o 
cenário atualmente considerado 
preocupante.

A partir do levantamento será 
elaborada uma proposta de progra-
ma regional para o Mercosul. Ao todo, 
estão sendo analisados cerca de 3,8 
milhões de quilômetros quadrados 
de terra na região para determinar 
quatro zonas consideradas críticas 
ou de alto grau de degradação. De 
acordo com o coordenador do Iica, 
responsável pelo estudo, Gertjan 
Beekman, o objetivo é, além de iden-
tificar de maneira detalhada como se 
dá o problema, produzir um guia ou 
manual metodológico para replicar 
as experiências e soluções propos-
tas a outras regiões que sofrem com 
processos semelhantes.

“O estudo já está sendo 
feito e esperamos que sirva como 
exemplo internacional de mapea-
mento e proposição de ações de 
intervenção. Esse é um problema 
mundial que deve ser tratado com 
políticas específicas. Cerca de 40% 
da superfície do planeta estão 
suscetíveis à desertificação.

esgotá-la, sem objetivar ape-
nas o lucro”, argumentou.

Males do agronegócio
Ele acrescentou que a ló-

gica do agronegócio, baseada 
na monocultura e no uso de 
agrotóxicos, contribui em gran-
de parte para a degradação do 
solo, mas alertou que toda a 
humanidade é responsável por 
tentar conter esse processo.

“O homem do campo tem 
que entender que suas práticas 
têm impacto sobre a natureza, 
mas o homem da cidade tam-
bém precisa saber que suas 
ações também têm consequên-
cias. É preciso não desperdiçar 
água em banhos demorados 
ou em lavagens prolongadas 
de carros, por exemplo, exaurir 
rios e mananciais, entre ou-
tros”, afirmou.

Segundo Naidison Batista, 
já existem muitas tecnologias 
sendo usadas no Semiárido e 
com resultados positivos. Uma 
delas, o Programa Um Milhão 
de Cisternas, implementado 
pela ASA, em parceria com o 
Governo Federal, agências de 
cooperação e empresas priva-
das, permite captar a água da 
chuva para consumo humano 
por meio de cisternas de pla-
cas de cimento. A infraestru-
tura, com capacidade para 16 
bilhões de litros de água, já está 
presente nas casas de aproxi-
madamente 600 mil famílias.

Menos conhecida e di-
fundida é a saída encontrada 
pela pequena agricultora pa-
raibana Angineide Pereira de 
Macedo Valetim , de 42 anos, 
moradora do município de 
Queimadas. Após acompanhar 
o processo de degradação de 
sua propriedade, de aproxi-
madamente dois hectares, ela 

conheceu, com a ajuda de uma 
organização não governamen-
tal local, os benefícios do cul-
tivo do nim indiano. A planta, 
que tem crescimento rápido e 
atinge uma altura de 8 metros 
em três anos, ajudou a reverter 
as consequências da desertifi-
cação no local e a salvar a plan-
tação de ervas medicinais que, 
segundo a agricultora, estava 
bastante prejudicada.

“As plantas não resistiam 

muito, porque o sol castigava 
e elas morriam. Agora, com o 
nim, elas têm sombra e ficam 
protegidas do vento. As crian-
ças também melhoraram, por-
que agora têm sombra para 
brincar e não ficam tão doentes 
com a poeira”, contou Anginei-
de Valetim, que também planta 
em sua propriedade hortali-
ças e legumes, e é membro do 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais. Ela lidera um grupo de 

mulheres no Centro Agroeco-
lógico São Miguel (CASM), com 
sede da AS-PTA no município 
de Esperança (PB). 

O trabalho do CASM, de 
apoio e incentivo ao plantio de 
árvores na região da Borbore-
ma, faz parte da estratégia do 
Projeto Terra Forte, desenvol-
vido pela AS-PTA em parceria 
com o Polo da Borborema, Pa-
tac e AVSF. O projeto é co-finan-
ciado pela União Europeia.

Brasília - Embora o com-
bate à desertificação seja fun-
damental à implementação de 
uma agenda consistente para o 
desenvolvimento sustentável, 
o tema ainda não é visto como 
prioridade pelos governos 
mundialmente. A avaliação é 
do presidente do Comitê Cien-
tífico da Convenção das Nações 
Unidas para Combate à Deser-
tificação e Mitigação dos Efei-
tos de Secas (UNCCD), Antônio 
Rocha Magalhães.

Segundo ele, os impactos 
da seca são cada vez mais seve-
ros e a interferência humana, 
promovendo desmatamento 
e erosão, por exemplo, con-
tribui para a piora do cenário. 
Magalhães argumenta que a 
prevenção e o combate à de-
sertificação estão diretamente 
relacionados aos esforços para 
erradicação da pobreza.

“Cerca de 2 bilhões de 
pessoas vivem em áreas secas, 
sujeitas à desertificação, que 
representam 40% do território 
mundial. Essas áreas concen-
tram 60% da pobreza mundial, 
por isso, quando se fala em er-
radicação de pobreza tem que 
se olhar em particular para 
essas regiões. Por serem mais 
pobres, com recursos naturais 
menos promissores e ativida-
des agrícolas mais arriscadas 
por causa do déficit hídrico, 
elas não conseguem atrair 
apoio político forte”, afirmou.

Recursos mingados
Antônio Rocha Magalhães, 

que também é assessor do 
Centro de Gestão e Estudos Es-
tratégicos (CGEE), organização 
social supervisionada pelo Mi-

nistério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação, alertou que os re-
cursos investidos para preve-
nir a desertificação são “muito 
menores” do que os prejuízos 
trazidos pelo problema.

Ele lembrou que, no ano 
que vem, o Brasil vai sediar a 2ª 
Conferência Científica da Con-
venção das Nações Unidas so-
bre Combate à Desertificação e 
Mitigação dos Efeitos de Secas 
(UNCCD). Durante o encontro, 
que faz parte do calendário ofi-
cial das Nações Unidas, serão 
avaliados os impactos econô-
micos do combate à desertifi-
cação e da implementação de 
políticas de mitigação de efei-
tos de seca.

Prejuízos econômicos
“O que já se sabe de ante-

mão é que o custo de não se fa-
zer nada é muito maior, porque 
os impactos futuros esperados, 
diante do aumento da pressão 
sobre essas regiões, devem 
impor prejuízos econômicos, 
sociais e ambientais muito 
maiores do que o que seria ne-
cessário para implementar po-
líticas de prevenção”, enfatizou.

Entre as principais conse-
quências da degradação dessas 
terras estão as perdas para o 
setor agrícola, com o compro-
metimento da produção de 
alimentos; a extinção de espé-
cies nativas; o agravamento da 
desnutrição da população lo-
cal; baixo nível educacional e a 
concentração de renda.

O presidente do Comitê 
Científico da UNCCD, destacou 
que no Brasil o processo de 
desertificação atinge várias re-
giões principalmente do Nor-

deste. Os chamados núcleos de 
desertificação, onde a situação 
de degradação é mais crítica, 
são: Seridó, no Rio Grande do 
Norte, na divisa com a Paraíba; 
Irauçuba, no Ceará; Gilbués, no 
Piauí; e Cabrobó, em Pernam-
buco.

Magalhães ressaltou, no 
entanto, que o quadro mais 
grave mundialmente é obser-
vado na África. No continente, 
“a situação de pobreza é maior 
e é agravada pelas diferenças 
políticas e étnicas”, o que difi-
culta a implementação de uma 
agenda de desenvolvimento 
sustentável para a região.

Crescimento da população
Além disso, as projeções 

populacionais preveem ma-
nutenção do crescimento, en-
quanto no Brasil o ritmo (de 
crescimento populacional) já 
diminui e já se vislumbra uma 
estabilidade da população. Na 
África, ele continua explodin-
do, com taxas de até 4% ao ano 
em alguns países”, ressaltou.

Magalhães enfatizou que 
esse quadro “justifica os esfor-
ços do Brasil em estabelecer 
uma cooperação com a África”.

No dia 20 de junho pas-
sado, durante a Conferência 
das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável, 
Rio+20, foi firmado um acor-
do tripartite para o combate 
à desertificação da África, for-
mado por Brasil, França e um 
bloco de países do continente. 
Na oportunidade, foi lançado 
edital de seleção de projetos de 
pesquisa sobre o tema no valor 
de 1 milhão de euros (cerca de 
R$ 2,6 milhões).

Problema não é visto como prioridade 
pelos governantes, diz especialista

Thais Leitão
Da Agência Brasil

Brasília - No momento 
em que o mundo sofre os 
efeitos de uma das piores 
secas já observadas, que 
atinge em grandes propor-
ções o Nordeste do Brasil, o 
país se prepara para sediar 
a 2ª Conferência Científica 
da Convenção das Nações 
Unidas sobre Combate à 
Desertificação e Mitigação 
dos Efeitos de Secas (UNC-
CD). O encontro, que faz 
parte do calendário oficial 
das Nações Unidas, ocorre 
de 4 a 7 de fevereiro de 
2013, em Fortaleza, e deve 
reunir acadêmicos, cientis-
tas, políticos, organizações 
sociais e de setores priva-
dos de várias nações.

Durante os quatro 
dias, eles vão discutir a in-
clusão ou a consolidação 
das questões da deserti-
ficação, da degradação da 
terra e da seca na agenda 
ambiental de seus países.  
         O secretário de Polí-
ticas e Programas de Pes-
quisa e Desenvolvimento 
do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, Car-
los Nobre, enfatizou que a 
realização da conferência 
demonstra que o comba-
te à desertificação está 
sendo compreendido, no 
cenário internacional, como 
fundamental para a cons-
trução do desenvolvimento 
sustentável. 

“Essa questão não ha-
via ainda atingido o mesmo 
grau de protagonismo glo-
bal, se comparada a temas 
como mudanças climáticas 

e biodiversidade. Agora, co-
meça-se a perceber que não 
é possível falar de agenda 
de sustentabilidade sem 
falar do desenvolvimen-
to das regiões semiáridas, 
afetadas pelo processo de 
desertificação. As agendas 
finalmente convergiram”, 
afirmou, ao enfatizar que a 
convenção da ONU sobre o 
tema foi assinada por 194 
países, entre eles, o Brasil. 

O coordenador da 
área de Agricultura, Re-
cursos Naturais, Gestão 
Ambiental e Mudanças do 
Instituto Interamericano 
de Cooperação para a 
Agricultura (Iica) no Bra-
sil, Gertjan Beekman, des-
tacou que a desertificação 
é uma questão mundial e 
que a troca de experiências 
entre os países é funda-
mental para difundir as 
tecnologias de sucesso 
que vêm sendo implemen-
tadas. Segundo ele, 40% 
da superfície da Terra es-
tão em áreas suscetíveis 
à desertificação e 15% da 
população mundial vivem 
nessas regiões.

A desertificação é ca-
racterizada pela “degrada-
ção da terra nas regiões 
áridas, semiáridas e subú-
midas secas, resultante de 
vários fatores, entre eles, 
as variações climáticas e as 
atividades humanas. Como 
se trata de um problema 
mundial, é preciso consoli-
dar experiências bem-suce-
didas e observar o que ou-
tros países estão fazendo. 

ONU realizará conferência 
sobre degradação no Ceará

Mulheres agricultoras dão exemplo de manejo e tratamento do solo na região da Borborema
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Produtividade será 
monitorada no país

Brasília – Em dois anos, a 
produtividade das principais com-
modities (produtos agrícolas e 
minerais comercializados no exte-
rior) brasileiras, como soja, milho 
e algodão, poderá ser monitorada 
com maior precisão. A expectativa 
é que esta análise permita prever, 
inclusive, o nível de impacto que 
mudanças climáticas podem pro-
vocar em cada cultura e região do 
país. Pesquisadores de mais de 
dez instituições de pesquisa no 
país, como universidades federais e 
centros de estudo da Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), estão há um ano estu-
dando a melhor metodologia para 
avaliar essas culturas.

“Estamos tentando ampliar 
a capacidade de gestão agrícola e 
antecipar as informações. Tendo a 
metodologia para mapear a soja, a 
gente consegue fazer a regressão 
por produtividade”, explicou o 
pesquisador da Embrapa Alexandre 
Coutinho, coordenador do projeto 
denominado Mapagri (Metodologia 
para o Monitoramento da Atividade 
Agrícola Brasileira).

Nesta primeira fase, cada insti-
tuição desenvolveu uma metodo-
logia diferente de monitoramento. 
Em outubro, os pesquisadores vão 
tentar criar um modelo mais uni-
forme para chegar à mesma análise 
em todo o território nacional.

 “Vamos ter que definir uma 
metodologia mais encorpada para 
todos rodarem no segundo ano e o 
resultado mais compatível e vamos 
trabalhar mais no nível nacional”, 
acrescentou.
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Segurança da informação
Brasil é um dos mais vulneráveis do mundo, diz o Ipea

Tecnologia

Brasília – O Brasil está entre os 
países mais vulneráveis do mundo 
quando se trata de segurança da 
informação. A produção científi-
ca brasileira na área é baixa e, por 
isso, o país é considerado “segui-
dor”, por lançar novas tecnologias 
muito tempo depois dos outros 
países. Estas constatações estão no 
livro Tecnologias da Informação e 
Comunicação: Competição, Políti-
cas e Tendências, lançado ontem 
por pesquisadores e colaboradores 
do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea).

Do ponto de vista das políti-
cas públicas, o técnico do Ipea Luís 
Cláudio Kubota, um dos organiza-
dores da obra, disse que o país pre-
cisa ficar atento, pois o mercado de 
tecnologia da informação é extre-
mamente globalizado e dominado 
tanto por operadoras quanto por 
fornecedores de equipamentos es-
trangeiros.

Outra questão diz respeito à 
convergência digital, que é uma 
realidade cada vez maior e une as 
telecomunicações e a tecnologia da 
informação, com dispositivos mó-
veis, como os celulares inteligentes 
(smartphones) e os contéudos. “De 
certa forma, as agência regulatórias 
não estão muito adaptadas para 
este novo mundo. Estão muito fo-
cadas, cada uma na sua caixinha. 
Por isso, existe, hoje, por exemplo, 
a necessidade da Anatel (Agência 
Nacional de Telecomunicações) se 
articular com a Ancine  (Agência 
Nacional de Cinema)”, disse Kubota.

Produção incipiente
Para o pesquisador, embora 

tenha melhorado muito no aspec-
to de participação em órgãos de 
padronização e  de patentes e no 
volume de produções científicas, o 
Brasil inicia seu desenvolvimento 
científico em uma base muito pe-
quena. “A participação do país em 
produção científica é muito peque-
na, se comparada com a de outros 
países. Além disso o mercado é se-
guidor, porque lança as tecnologias 
com muitos anos de atraso.”

Segundo Kubota, são fatores 
que acabam dificultando a chegada 
do país à fronteira do conhecimen-
to e da competitividade. Ele e os de-
mais autores do livro lembram que 
qualquer mudança neste compor-
tamento será de longo prazo e não 
pode escapar da educação.

Um deles, Samuel César da 
Cruz Junior, que também é técnico 
do Ipea, cita outra questão delicada, 
a da segurança da informação, e diz 
que são necessárias várias ações 
para evitar a vulnerabilidade do 

Daniel Lima 
Da Agência Brasil

Renata Giraldi 
Da Agência Brasil

país em uma época em que a guerra 
cibernética constitui grande preo-
cupação para muitos governos. No 
capítulo Alerta sobre Insegurança 
da Informação: Cenário Brasileiro 
e Recomendações, Samuel César 
destaca que o grande volume de 
produção, armazenamento e trans-
ferência de dados entre diferentes 
dispositivos e diversas redes resul-
ta em um aumento significativo da 
vulnerabilidade e das ameaças à se-
gurança da informação.

“A questão da segurança é mui-
to delicada e a solução depende de 
um conjunto de ações, como maior 
regulação, porque as redes brasi-
leiras são muito vulneráveis a ata-
ques. Hoje existem botnets (redes 
de computadores infectadas por 
bots, um programa malicioso de 
computador que permite contro-
lar equipamentos à distância) que 
podem ser utilizados para ataques 
cibernéticos”, lembra. Hoje, opera-
doras e fornecedores de serviços 
de acesso são muito vulneráveis, 
disse ele.

“No Japão, por exemplo, quan-
do um computador é invadido, a 
própria operadora se encarrega de 
avisar ao usuário. Até porque as 
pragas virtuais são programadas 
para ficar escondidas nos compu-
tadores sem ser percebidas. Temos 
muitos computadores contamina-
dos, e as pessoas não sabem disto”, 
acrescentou.

Estratégia
Samuel César diz que uma boa 

estratégia seria alertar o usuário 
quando o sistema do computador 
dele está vulnerável, como fez re-
centemente o FBI, a Polícia Fede-
ral dos Estados Unidos, ao avisar 
sobre o DNSChanger. Para evitar 
riscos à privacidade, não seria 
monitorado o conteúdo acessado 
pelo usuário, mas sim a rede que 
está sendo usada.

As mudanças passariam tam-
bém pela conscientização dos usuá-
rios, e principalmente das empre-
sas, que têm, muitas vezes, sistemas 
que funcionam ininterruptamente, 
mas não têm a proteção necessária 
para perceber atividades estranhas 
nos sistemas. “Em novembro de 
2011, quando fizemos o levanta-
mento, o Brasil tinha nove domínios 
entre os 200 mais contaminados do 
mundo. Mas existe um conjunto de 
ferramentas que devem ser usadas, 
como os firewall, os antivírus etc. 
Sempre atualizados, reduzem em 
95% os ataques que ocorrem.”

Os interessados em obter o 
livro Tecnologias da Informação 
e Comunicação: Competição, Po-
líticas e Tendências devem man-
dar um e-mail para livraria@
ipea.gov.br.

Brasília – Mais de 70 institui-
ções foram alvo de ataques por 
parte de hackers no mundo todo, 
segundo análise feita pela empre-
sa de segurança de computadores 
McAfee, que investigou os inciden-
tes. Os hackers tinham como alvos 
informações sobre dados militares 
e de sistemas de comunicação.

De acordo com a McAfee, os 
ataques vêm ocorrendo há anos e 
tiveram como alvo 72 instituições, 
entre elas agências ligadas à Orga-
nização das Nações Unidas (ONU) 
e o Comitê Olímpico Internacional.

No Brasil, vários sites oficiais 
do Governo Federal e também em 
alguns Estados sofreram invasões. 
Ao longo deste ano, os endereços, 
na internet, da Presidência da Re-
pública, do Ministério dos Esportes, 
da Receita Federal, da Petrobras e 
do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), entre outros, 
foram alvos dos ataques.

Em junho do ano passado, 
um grupo de hackers, dizendo-se 
responsável pelos ataques, anun-
ciou o fim das invasões. Foram 
mais de 50 dias de invasões. Hou-
ve denúncias inclusive de inva-
sões aos correios eletrônicos de 
autoridades federais.

Hackers atacaram mais de 70
instituições nos últimos anos 

Rio de Janeiro – O aumen-
to médio de 40% registrado 
nos últimos cinco anos no co-
mércio eletrônico tem exigido 
a ampliação da segurança nas 
transações efetuadas na esfera 
virtual, não só para os consumi-
dores, como para as operadoras 
do setor, alertam especialistas 
do setor.

Segundo afirmou o presi-
dente do Sindicato das Empre-
sas de Informática do Estado do 
Rio de Janeiro (Seprorj), Benito 
Paret, o volume de operações 
na área de comércio eletrônico 
no país, estimado este ano em 
torno de R$ 40 bilhões, justifi-
ca a preocupação do setor em 
ampliar a segurança nas vendas 
para clientes e operadoras.

Ele destacou a importância 
de se ter mais controle sobre as 
operações comerciais feitas na 
internet. “E controles são em 
cima de você ter verificações 
para aquilo que vai fazer”. A 
maior parte desses controles 
está ligada ao processo de se-
gurança, de modo a preservar 
o sigilo das informações forne-
cidas pelos consumidores, que, 
em geral, estão vinculadas ao 
cartão de crédito.

Mudanças no CDC
Para o presidente do Se-

prorj, é importante que sejam 

discutidas mudanças no Códi-
go de Defesa do Consumidor 
(CDC) em função do comércio 
eletrônico, área que apresenta 
tendência de crescimento tanto 
no que diz respeito ao número 
de operações quanto ao valor 
dos produtos comercializados. 
“Antigamente, você comprava 
livros e CDs. Hoje, compra ge-
ladeira, máquina de lavar, com-
putador”.

Paret acredita que a ascen-
são de pessoas à classe média, 
observada no Brasil recente-
mente, contribui para elevar o 
número de usuários do comér-
cio eletrônico, também conhe-
cido como e-commerce.

Em dois anos, deverão ser 
vendidos no país mais 7 mi-
lhões de computadores, des-
tacou. “A popularização da 
internet confirma a tendência 
de aumento do comércio ele-

trônico. Portanto, isso é algo 
que tem de ser bastante discu-
tido”, salientou Paret. 

O presidente do Seprorj 
destacou a importância das 
questões legal e estratégica, 
na parte tecnológica, que está 
ligada aos meios de pagamen-
to, atualmente. 

Importância da logística
“Temos que discutir a 

questão da logística da entre-
ga e também da logística de 
vender o que você tem. Um 
dos problemas que nós temos 
tido é que você vende o que 
não tem. O sistema está meio 
fechado. A parte tecnológica 
precisa, realmente, ser apro-
fundada”.

Na opinião de Paret, a pro-
jeção de que haverá no Brasil, 
nos próximos três ou quatro 
anos, cerca de 40 milhões de 
usuários do comércio eletrôni-
co, torna a questão “bastante 
assustadora, se não se tomar 
cuidado”. 

De acordo com dados di-
vulgados pelo Seprorj, somente 
o conglomerado B2W, que reú-
ne as lojas virtuais americanas, 
como Submarino e Shoptime, 
registrou prejuízo de R$ 22,5 
milhões no primeiro semestre 
deste ano, além de dívidas re-
lacionadas a problemas com 
entregas não realizadas em de-
zembro do ano passado do ano 
de 2010.

Alana Gandra 
Da Agência Brasil Ascensão de 

pessoas à classe 
média no Brasil 
contribuiu para 
elevar o número 
de usuários 
do comércio 
eletrônico

Mais controle na operação comercial
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Redes sociais
ESTÁ SENDO REALIZADA, desde ontem no 

Centro Universitário de João Pessoa, o Unipê, a 5ª 
Jornada de Negócios do Curso de Administração, 
onde estão sendo discutidas as tendências e de-
safios do mercado de trabalho e o uso das redes 
sociais pelas empresas, organizações públicas e 
privadas, pela educação e pelos vários setores 
da sociedade.

O evento acontece no auditório do Espaço 
Cultural Unipê, e contou ontem, com a ilustre 
presença do senador Cássio Cunha Lima na mesa- 
redonda sobre as redes sociais.
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Noite memorável
CASAMENTO LINDO foi o dos dentistas Manuela 

Teixeira Gonçalves e Gustavo Perazzo de Morais, realiza-
do na capela da Igreja de São Francisco, sob as bênçãos 
do padre Nilson Nunes, com cerimonial de Ana Karerina e 
acompanhamento musical da cantora lírica Maria Juliana.

Após a cerimônia, os convidados foram recepcionados 
na residência dos pais da noiva, Dácio e Dalva Gonçalves, 
uma aprazível granja em Água Fria, onde a decoradora Iva-
nise Targino transformou os jardins num ambiente sofisti-
cado e ao mesmo tempo bucólico. A boa música do grupo 
Nossa Voz, seguida da banda Samba de Elite, o buffet do 
Sonho Doce e presenças de muitos amigos das famílias 
complementaram a noite memorável.

Dácio Gonçalves e suas lindas noras Milena, Fernanda e Taís

Pais do noivo, Paulo Roberto e Aurene Perazzo de Morais

Momento único dos recém-casados Gustavo Perazzo e Manuela Gonçalves
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Defensores

FORAM ELEITOS, 
como membros do Con-
selho Superior da Defen-
soria Pública do Estado, 
Manfredo Rosenstock, 
Fátima Marques, Elson 
Carvalho, Ricardo Barros e 
Celestino Tavares. Como 
suplentes, foram escolhi-
dos José Alípio, André Luiz 
Pessoa de Carvalho, Ry-
veka Bronzeado, Roberto 
Sávio e Wilmar Carlos de 
Paiva Leite. 

A posse será cinco 
dias após publicação do 
resultado no Diário Ofi-
cial, informa o presidente 
do CSDF, Vanildo Brito.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“As mulheres têm um 
maravilhoso instinto para 
as coisas. Conseguem 
descobrir tudo, menos o 
óbvio”

“Os diamantes são os 
melhores amigos da mulher 
e os cachorros,  os mel-
hores amigos do homem. 
Agora você já sabe qual dos 
sexos é mais sensato”

OSCAR WILDE ZSA ZSA GABOR

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   O Clube do Gourmet 
da Paraíba vai homenagear 
o casal Lourdes e Manoel 
von Söhsten pelos 10 anos 
de assídua frequência aos 
encontros do clube.

   O evento será amanhã, 
no tradicional jantar mensal, 
que será realizado no res-
taurante Toca do Caju, onde 
o destaque será a cozinha 
catalã, informa o maitre 
Heleno Araújo.

Zum Zum Zum
   Acrísio Toscano segue nesta quinta-feira para Brasília e Goiânia, onde 
vai conhecer a nova sobrinha, Maria Lygia, nascida na capital federal na semana 
passada. A pequena é filha do engenheiro Expedito Martins Beltrão Neto e da 
pedagoga Joyce  Alves Duarte Beltrão.

   Os recém-casados Manuela Gonçalves e Gustavo Perazzo de Morais 
seguem hoje em lua de mel para o Caribe.

   A empresária Norma Pedrosa deverá ser bastante cumprimentada hoje 
pelas inúmeras amigas por conta do seu aniversário.

 

DENTRO DE SEU 
PROJETO  de respon-
sabilidade social, a 
MMartan vai realizar 
nos dias 11, 12 e 13 
deste mês mais um 
Bazar Solidário, no 
período das 9h às 19h. 
Desta vez em bene-
fício da Paróquia de 
Sant´Ana e São Joa-
quim, com uma ver-
dadeira loja montada 
na Maison Blu´nelle, 
cuja parte da renda 
será revertida para as 
ações sociais daquela 
paróquia. 

Bazar solidário

Felicidade de Dalva Gonçalves com os filhos Diego, Dácio Júnior e Douglas

Turminha do MPF
FOI LANÇADO ONTEM, 

em João Pessoa, o proje-
to “Turminha do MPF nas 
Eleições 2012”, que tem 
por objetivo esclarecer a 
população estudantil que 
comprar e vender o voto é 
crime, destacando a impor-
tância do voto consciente.

A iniciativa é do Minis-
tério Público Federal, com 
apoio do Governo do Esta-
do, através da Secretaria 
de Educação.

Ao trabalho!
MESMO APOSENTADO pela compulsó-

ria, o desembargador Nilo Ramalho não está 
naquela de “dolce far niente”. 

Ele voltou à ativa agora como inte-
grante do escritório “Ramalho Advogados”, 
que entre outros sócios tem o seu filho e 
advogado Cecílio Ramalho.

Secretário de Estado, 
Efraim Morais, jornalistas 
Marcos Tavares e Jocem-
berg Lima, ex-deputado 
Zenóbio Toscano, Sras. 
Wilma Almeida, Ivanilda 
Soares, Ilzenir Moreira 
Franca, Lourdes Maria de 
Almeida, Maria do Socorro 
do Ó e Madalena Barros, 
empresária Norma Rocha 
Pedrosa, executiva Betânia 
Vasconcelos.

AS MULHERES dominam em quase todas as redes 
sociais em todo o mundo. É o que revelou pesquisa fei-
ta pelo site Information is Beautiful, cuja lista divulgada 
mostra o percentual feminino em cada site/aplicativo. 

No Facebook, a mais popular do mundo, por 
exemplo, elas representam 58% do público total, no 
entanto, a diferença chega a ser enorme em outras 
redes sociais, como no Pinterest onde elas são 72%, 
no Twitter elas são 62%, e no Instagram, 53%. Desses 
mais badalados, o Foursquare é o único aplicativo em 
que elas são minoria com 48%.

Doação de brinquedos
A ENSINE Faculdades, de Sylvio e Patrícia Torres, 

lançou campanha de arrecadação de brinquedos novos 
para serem entregues nas suas unidades de ensino até 
o início de outubro. 

Os brinquedos recolhidos serão doados, no Dia das 
Crianças,  ao Hospital Napoleão Laureano e às institui-
ções Padre Pio e Padre Ibiapina.

Saudades
LAMENTÁVEL a 

morte da assistente social 
Verônica Gonçalves de 
Miranda, única filha do ex-
deputado e escritor Evaldo 
Gonçalves, acontecida 
ontem nesta capital.

Verônica, por muitos 
anos foi colaboradora 
da Amem e iniciou nossa 
gestão há dois anos como 
diretora administrativa. 
Deixará saudades a todos 
que fazem a entidade.

Lizete Nunes e Selda Falcone com  a aniversariante de hoje, Norma 
Pedrosa

FOTO: Goretti Zenaide
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Mulheres na rede
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Protesto retarda atendimento

Guarda Municipal e Semob 
terão auxílio de 68 câmeras 
de monitoramento

Página 14

Abertura para o público 
nos  bancos foi feita 
ontem uma hora mais tarde

aGênciaS bancáriaS

As agências bancárias do 
setor privado, em João Pes-
soa, retardaram ontem, em 
uma hora, o atendimento ao 
público, no sentido de forçar 
um acordo, em âmbito nacio-
nal,  durante mesa de negocia-
ção que ocorrerá hoje entre  o 
Comando Nacional dos Ban-
cários e a categoria, em São 
Paulo. O retardamento ocor-
reu simultaneamente em todo 
o país e foi considerado uma 
paralisação de advertência. 
Os trabalhadores querem um 
piso salarial de R$ 2.419,00 e 
mais 10.25% de reajuste. Os 
banqueiros ofereceram ape-
nas 6% de reajuste (aumento 
real de cerca de 0,7%) sobre o 
salário de R$ 1.400,00 recebi-
do atualmente.

“Esta será a quinta ten-
tativa de acordo desde que os 
bancários em âmbito nacio-
nal deflagraram a campanha 
salarial. Até agora não houve 
uma proposta que atingisse 
pelo menos nossa defasagem 
salarial. Acreditamos que este 
entendimento pode acontecer 
hoje em São Paulo. Uma greve 
geral por tempo indetermina-
do não está descartada”, afir-
mou ontem Marcos Henriques, 
presidente do Sindicato dos 
Bancários da Paraíba. Ele es-
tará participando na tarde de 
hoje da  mesa de negociação 
entre o Comando Nacional dos 
Bancários e a Federação Na-
cional dos Bancos (Fenaban).

A atividade realizada on-
tem nas agências situadas na 
Rua Duque de Caxias, centro 
da capital, fez parte da mobi-

FOTOS: Evandro Pereira

lização nacional que ocorreu 
ontem em todo o país, sob o 
comando da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores  
do Ramo Financeiro (Contraf-
-CUT), sendo conduzida pela 
diretoria do Sindicato dos Ban-
cários da Paraíba.

Durante uma hora (de 10 
às 11h), diretores do Sindica-
to dos Bancários da Paraíba 
e trabalhadores das variadas 
agências se postaram nas en-
tradas dos prédios chamando 
a atenção da população para o 
protesto de advertência. Com o 
retardamento da abertura das 
agências, apenas os terminais 
de caixa eletrônico ficaram 

disponíveis para a população. 
Não faltaram reclamações da 
parte de alguns clientes. “Sem-
pre é assim, quem é prejudi-
cado são os consumidores, os 
clientes, nós que nada temos 
com o problema”, afirmou Luiz 
Carlos Tenório, correntista do 
Banco Bradesco.

Maria do Carmo da Silva, 
residente na Avenida Josefa 
Taveira, em Mangabeira, tam-
bém demonstrou sua insatis-
fação. “Entendo que o traba-
lhador bancário deve ganhar 
bem, mas ele tem que enten-
der que os clientes também 
têm seus direitos”, criticou. Le-
vantamento feito pela direto-

ria do Sindicato dos Bancários 
da Paraíba aponta que existem 
atualmente cerca de 1.400 tra-
balhadores no Estado e que o 
lucro anual dos bancários ul-
trapassou em 2011 o montan-
te de R$ 14 bilhões.

“A proposta dos bancos 
contém avanços nos temas 
de saúde e condições de tra-
balho, segurança bancária e 
igualdade de oportunidades, 
mas é insuficiente em relação 
ao índice de reajuste, ao piso 
e à PLR, e nada propõe sobre 
emprego”, afirmou Marcos 
Henrique, presidente do sin-
dicato. “Setores da economia 
menos dinâmicos que o siste-

ma financeiro estão fazendo 
acordos com aumentos acima 
da inflação muito maiores do 
que a proposta dos bancos. 
Também consideramos im-
prescindível que sejam con-
templadas nossas reivindica-
ções de garantia de emprego, 
de melhoria da PLR e de va-
lorização do piso salarial”, 
acrescentou.

censo bancário 
Uma proposta de avanço 

das negociações entre bancá-
rios e banqueiros diz respeito 
a realização de um novo cen-
so na categoria bancária para 
avaliar se as medidas em de-

fesa da igualdade de oportuni-
dades, contidas nos planos de 
ação dos bancos após a divul-
gação do Mapa da Diversidade, 
estão produzindo resultados. 
A reivindicação já foi atendida.

Pela proposta dos bancos, 
o novo censo será planejado 
em 2013 e aplicado no início 
de 2014. O comando mostrou 
aos bancos que os planos de 
ação que os bancos instituí-
ram unilateralmente não estão 
produzindo efeitos positivos, 
uma vez que não há negros 
nas agências nem programas 
de encarreiramento das mu-
lheres com critérios objetivos, 
que evitem discriminações.

Cerca de 100 estu-
dantes da Universidade 
Federal da Paraíba fecha-
ram ontem as portas de 
acesso à Reitoria, em João 
Pessoa, impedindo a en-
trada dos servidores, com 
o objetivo de pressionar 
o Ministério da Educação 
a retomar as negociações 
com os professores de ins-
tituições federais em gre-
ve há quase quatro meses 
em todo o país. 

Quem chegou para 
trabalhar teve que voltar 
para casa ou ficar na parte 
externa do prédio aguar-
dando uma definição en-
tre os manifestantes e a 
Chefia de Gabinete do rei-
tor Rômulo Polari. Os alu-
nos são os mesmos que na 
última quarta-feira ocupa-
ram o hall do órgão. A en-
trada dos funcionários no 
prédio da Reitoria só foi 
liberada a partir do meio-
-dia. Mas os estudantes 
ainda continuam acampa-
dos no hall do órgão.

Além da retomada 
das negociações com os 
professores da UFPB, os es-
tudantes reivindicam tam-
bém o reajuste imediato 

do auxílio alimentação 
dos residentes universitá-
rios para R$ 215,00 e um 
planejamento concreto 
para a efetivação dos plei-
tos solicitados por parte 
do reitor Rômulo Polari. 

“Temos um Governo 
Federal que não se preo-
cupa com o investimento 
na Educação Pública. O re-
flexo dessa política de pre-
carização da educação é o 
investimento de 49% do 
Produto Interno Bruto em 
juros e amortizações da 
dívida externa, deixando 
apenas 3.9% do orçamen-
to para a educação públi-
ca. Como consequência 
disso, não existem políti-
cas sérias de assistência es-
tudantil nas universidades 
brasileiras”, diz um dos 
trechos de um informati-
vo distribuído pelos estu-
dantes com a comunidade 
universitária.

O estudante de Ser-
viço Social, Lucas Bezerra, 
afirmou que a atitude ex-
trema de impedir o acesso 
dos servidores à Reitoria 
foi no sentido de que o 
Governo Federal se sinta 
pressionado a reabrir as 

Estudantes impedem entrada na Reitoria
GrEVE naS FEDEraiS

negociações com os docen-
tes em greve. “A finalidade 
da ação é de que nenhum 
servidor esteja trabalhando 
para que os serviços sejam 
oferecidos. Queremos a re-
tomada das negociações, 
queremos que os docentes 
tenham suas reivindicações 
atendidas”, comentou. O 
fechamento das entradas 
aconteceu sem nenhum 

tipo de confronto com os 
servidores.

Luiz de Souza Júnior, 
chefe de gabinete da Rei-
toria ficou surpreso com a 
atitude dos estudantes em 
trancar as entradas do ór-
gão para os servidores, até 
mesmo porque, na última 
sexta-feira, segundo ele, 
muitos das reivindicações 
localizadas (no caso da Pa-

raíba), já estavam em ne-
gociação. “Sexta-feira nos 
reunimos com eles e traça-
mos as metas a serem atin-
gidas, atendendo a maioria 
das reivindicações deles”, 
afirmou Luiz Júnior. “Mes-
mo assim, acatamos a ma-
nifestação deles e o diálogo 
ainda é o melhor caminho”, 
afirmou.

O pró-reitor de Assis-

tência e Financiamento 
ao Estudante, Severino 
Lima, que foi impedido 
de entrar na Reitoria, 
afirmou que algumas 
das exigências dos estu-
dantes já foram atendi-
das e que, outras, devido 
ao movimento grevista 
dos servidores técnico-
-administrativo, já encer-
rado, atrapalharam bas-
tante o seu andamento. 
“Sempre dialogamos 
com os estudantes, aten-
dendo, inclusive, suas 
reivindicações em co-
mum acordo com as ne-
cessidades”, alegou.

iFPb
Os professores do 

Instituto Federal de Edu-
cação da Paraíba (IFPB)
decidiram em assem-
bleia realizada na tarde 
de ontem pela conti-
nuidade do movimento 
grevista. O comando 
estadual do movimento 
já havia decidido pela 
continuidade da para-
lisação, contrariando o 
comando nacional que 
havia decidido pelo fim 
da greve.

Quem foi trabalhar ontem pela manhã não conseguiu entrar no prédio da Reitoria da UFPB

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Durante uma hora bancários se postaram nas entradas das agências, retardando a abertura e chamando a atenção da população para as reivindicações da categoria
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Guarda Municipal e Semob 
terão auxílio de 68 câmeras

A Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP) inicia, 
nesta semana, o monitora-
mento experimental de mais 
36 câmeras do projeto Jam-
pa Digital. Contando com as 
32 câmeras que já estão em 
uso pela Superintendência de 
Mobilidade Urbana (Semob), 
haverá 68 equipamentos para 
garantir segurança à popula-

ção, inibindo a ação de crimi-
nosos e permitindo melhor 
acompanhamento do tráfego 
na cidade.

As câmeras do Jampa Di-
gital já estão instaladas desde 
agosto e serão monitoradas 
por agentes da Semob e da 
Guarda Municipal. O funcio-
namento será em tempo in-
tegral: 24 horas por dia, sete 
dias por semana. Os agentes 
receberão treinamento para 
o acompanhamento das ima-
gens e para a tomada de de-
cisão, caso seja necessário. As 

imagens serão transmitidas 
para a Central de Monitora-
mento, no Centro Adminis-
trativo Municipal (CAM), em 
Água Fria, que já está comple-
tamente instalada.

O secretário de Plane-
jamento, Aldo Prestes, disse 
que essas câmeras podem 
ajudar na solução de ocorrên-
cias diversas, tanto na área de 
segurança pública, em casos 
de roubo, furto ou sequestro, 
quanto no trânsito. “As ocor-
rências serão encaminhadas 
ao órgão competente, como 

a Polícia Militar ou Civil e o 
Corpo de Bombeiros”, acres-
centou.

De acordo com o chefe 
da seção de monitoramen-
to da Semob, Paulo Silveira, 
a Semob já possui câmeras 
localizadas em outras regi-
ões para o monitoramento 
do trânsito na cidade. “Com 
mais essas câmeras, teremos 
outros pontos monitorados”, 
disse. Das 36 câmeras ins-
taladas pela empresa Ideia 
Digital para o projeto, 19 são 
fixas e 17 móveis.

População terá reforço 
na segurança e melhor 
acompanhamento do tráfego

Termina amanhã, o prazo para 
as inscrições do Processo Seletivo 
Seriado 2013 (PSS), da Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB). Até 
ontem, segundo o Banco do Brasil, 
dezessete mil candidatos pagaram 
a taxa de inscrição, que só pode ser 
paga até a próxima quinta-feira. 
Este ano a UFPB está oferecendo 
5.036 vagas para os mais de cem 
cursos da instituição.

O presidente da Comissão Per-
manente do Vestibular (Coperve), 
professor João Lins, lembrou que 
o dia para pagamento da taxa 
não será modificado, e quem não 
o fizer, será excluído do concurso. 
“Como teremos este feriado ago-

ra e o banco precisa de quatro ou 
cinco dias úteis para contabilizar 
todas as inscrições, creio que só te-
remos um balanço total no final da 
próxima semana, revelou.

As inscrições seguem até o dia 
5 de setembro e os candidatos que 
terminam este ano o Ensino Médio 
em escola pública pagarão apenas 
uma taxa de R$ 10, referente ao 
manual. Já os candidatos que ter-
minaram em escolas públicas em 
anos anteriores, pagarão uma taxa 
de R$ 33, com o valor do manual 
já incluso. E os alunos que termi-
naram em escolas particulares, in-
dependente de bolsas concedidas, 
a taxa é de R$ 93,50. As inscrições 

são feitas exclusivamente pela In-
ternet, através do www.coperve.
ufpb.br.

Candidatos do CFO
Os 3.318 candidatos homolo-

gados pela Polícia Militar para o 
Curso de Formação de Oficiais po-
derão se inscrever no PSS-2013 até 
o próximo dia 5. Foram inscritos 
2.625 candidatos e 693 candidatas 
na seleção. Os candidatos com as 
inscrições homologadas pela Po-
licia Militar deverão preencher o 
formulário de inscrição no site da 
Coperve (www.coperve.ufpb.br), 
imprimir o boleto e pagar a taxa 
até o dia 6 de setembro. (DF)

Inscrição para o PSS 2013 termina amanhã
VESTIBULAR DA UFPB

Equipes compostas por 
vinte e cinco policiais, cada 
uma, farão fiscalizações nas 
ruas e avenidas da capital 
em todos os turnos durante 
o feriado de 7 de setembro. O 
Batalhão de Policiamento de 
Trânsito da capital (BPTran) 
deve reforçar as fiscalizações 
também nas saídas para as 
praias do Litoral Sul. Somente 
nos sete primeiros meses des-
te ano, cerca de vinte mil veícu-

los foram apreendidos em ope-
rações na capital, um número 
177% maior do que todo o ano 
passado.

O comandante do BPTran, 
tenente-coronel Paulo Sérgio, 
revelou que as fiscalizações 
acontecem em pontos especí-
ficos da capital, mas neste fe-
riado, os trabalhos serão inten-
sificados para conter o grande 
número de infrações em feria-
dos prolongados. O trabalho 
acontece na orla da cidade, 
além do ponto fixo que existe 
na rodovia PB-008, que liga 

João Pessoa à Praia de Jacumã, 
no município de Conde.

“Nosso ponto fixo na PB-
008 terá um policiamento 
reforçado em todo o final de 
semana. Nas ruas da capital as 
blitze serão realizadas em lo-
cais estratégicos todas as horas 
do dia”, garantiu.

O comandante ainda re-
velou que o maior número de 
infrações cometidas pelos mo-
toristas que resultam na apre-
ensão de veículos é a falta da 
Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH). As motos também 

são campeãs em apreensões 
em toda a cidade. “Cerca de 
60% dos veículos que vão para 
o pátio do BPTran são de mo-
toristas não habilitados”, disse.

Infração
Segundo o Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB), o 
condutor que for pego diri-
gindo sem a Carteira Nacio-
nal de Habilitação tem o veí-
culo apreendido e paga uma 
multa no valor de R$ 574,62, 
além de ganhar sete pontos 
na carteira.

BPTran vai reforçar fiscalização no feriado
Diovanne Filho
diovannefilho@yahoo.com.br

Monitoramento

Feirinha de Tambaú

Praça do Coqueiral, em Mangabeira

Terminal de Integração do Varadouro

Ponto de Cem Réis

Praça do Alto do Mateus

Praça da Amizade, no Rangel

Praça da Paz, nos Bancários

Terraço da Estação Cabo Branco - Ciência, Cultura e Artes

Cruzamento da Avenida José Américo de Almeida com 
Avenida Cabo Branco

Giradouro que dá acesso ao bairro de Mangabeira e 
Bancários

Cruzamento da BR-230 com Avenida Tancredo Neves

Avenida Cruz das Armas, em frente à Maternidade Frei 
Damião

Cruzamento da Avenida Cabo Branco com a Avenida Pa-
norâmica e a Avenida João Cyrilo da Silva

BR-230, em frente ao estádio Almeidão, na rotatória de 
acesso ao Geisel;

Avenida Josefa Taveira, nas imediações da Praça Cristo 
Rei, em Mangabeira

Rotatória da Estrada da Penha com PB-008, no Altiplano

Cruzamento da Avenida B. Rohan com Avenida Guedes 
Pereira

Cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Tabajaras;
Bifurcação da Epitácio Pessoa com a Ruy Carneiro

Encontro da BR-230 com a Rua Francisco Leocádio R. 
Coutinho, próximo ao Aeroclube

Encontro da Avenida Epitácio Pessoa com Avenida Amazonas

Cruzamento da Avenida Cruz das Armas com a Rua Ma-
ria Amélia Torres; Avenida Sérgio Guerra, em frente ao 
Shopping Sul

Encontro da Avenida Ministro José Américo de Almeida 
com a Avenida Rui Barbosa

Rua Eugênio Toscano, próximo ao Paço Municipal

Cruzamento da Avenida Epitácio Pessoa com a General Bento

Conjunto Gervásio Maia

Praça Soares Madruga, no Valentina

Cinco Bocas, em Mandacaru

Feira de troca da pracinha em frente à Companhia Bra-
sileira de Trens Urbanos – CBTU

Mercado Central, na altura da Avenida Dom Pedro II

Praça Lauro Wanderley, em Oitizeiro

Rua Francisco Leocádio Ribeiro Coutinho, na altura do 
Carrefour

Praça Bela, no bairro Funcionários II

BR-230, nas Três Lagoas (viaduto) 

Anel interno do Parque Solon de Lucena

FOTO: FOTO: Rafael Passos/Secom-PB

O funcionamento das câmeras 
será em tempo integral: 24 horas 
por dia, sete dias da semana 



21% das pequenas empresas da
PB fecham nos 2 primeiros anos
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Para orientar os empresários, 
Sebrae realiza este mês
a Feira do Empreendedor

Quem decide tornar-se 
empresário tem dois grandes 
receios: conseguir manter a 
empresa aberta e fazer com 
que ela gere lucro. Segundo 
estudo do Sebrae realizado no 
final de 2011, 21% das micro 
e pequenas empresas (MPE) 
da Paraíba fecharam suas por-
tas nos primeiros dois anos de 
funcionamento. Para diminuir 
esses riscos, é preciso planeja-
mento e capacitação. Outra fer-
ramenta é vivenciar o trabalho 
prático e conhecer suas capaci-
dades e habilidades. Durante a 
Feira do Empreendedor, entre 
19 e 22 de setembro deste ano, 
no Forrock, em João Pessoa, os 
participantes terão a oportuni-
dade de administrar uma em-
presa virtualmente e conhecer 
de perto as etapas que envol-
vem ter o próprio negócio.

Essa atividade prática 
será feita através do Desafio 
Sebrae, um jogo virtual que 
simula o dia a dia de uma em-
presa. Os participantes da Fei-
ra do Empreendedor poderão 
formar equipes de até seis pes-
soas e vivenciar todas as eta-
pas de administração de uma 
empresa, como gestão, finan-
ças e marketing. O jogo estará 
disponível nos dias 20 e 21 de 
setembro e, em cada dia, será 
disputado por equipes diferen-
tes. A administração da empre-
sa virtual acontecerá durante 
um dia, das 14h às 21h.

Segundo a analista do 
Sebrae, Kátia Guedes, compa-
rando-se o primeiro semestre 
deste ano com o do ano passa-
do, houve um aumento de 73% 
na procura por planejamento 
antes de se abrir uma empre-
sa, na agência do Sebrae, em 
João Pessoa. “O planejamento é 
fundamental para antecipar os 
riscos e os possíveis problemas 
que possam existir após abrir a 
empresa”, destacou Kátia.

A gestora da Feira do 
Empreendedor e analista do 

Sebrae Paraíba, Nelijane Ricar-
te, explica que durante todo o 
evento, além da oportunidade 
de administrar uma empresa 
virtualmente, através de um 
jogo, os participantes terão 
orientações, palestras, debates, 
oficinas e a exposição de 70 
oportunidades de negócios. 

 “Além disso, quem pensa 
em empreender terá a chan-
ce de participar de uma das 
grandes atrações do evento, o 
Desafio Sebrae, e ser empre-
sário por um dia”, completou a 
gestora. Para participar da fei-
ra, é preciso se inscrever, gra-
tuitamente, através do site do 
evento (www.feiradoempre-
endedorpb.com.br). No evento, 
serão realizadas palestras gra-
tuitas e com investimento de 
até R$ 30. Já as oficinas variam 
de R$ 10 a R$ 20.

Apesar de 21% das micro 
e pequenas empresas parai-
banas não se manterem aber-
tas nos primeiros dois anos, o 
Estado é um dos que mantém 
uma das melhores médias de 
sobrevivência, superando a 
nacional. Na Paraíba, 79% das 
empresas continuaram aber-
tas nos primeiros dois anos, 
enquanto que a média de so-
brevivência das micros nacio-
nais foi de 73,1%. No Nordeste, 
essa taxa é de 69,1%.

Os dados fazem parte da 
Taxa de Sobrevivência das Mi-
cro e Pequenas Empresas do 
Brasil, de outubro de 2011, re-
alizada pelo Sebrae. Na sema-
na passada, o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgou os dados do 
Censo de Demografia das Em-
presas de 2010. De acordo com 
os números, quando toma-se 
todas as empresas do Estado, 
a taxa de sobrevivência da Pa-
raíba também é superior que a 
média da região Nordeste. Na 
Paraíba, 77,1% das empresas 
sobrevivem aos dois primei-
ros anos de abertura. A média 
nordestina foi de 75,1%. No 
ranking da região, a Paraíba 
ficou em segundo lugar, per-
dendo apenas para Sergipe 
(77,2%).

Um plano de fuga foi 
descoberto pela direção da 
Penitenciária Padrão Ro-
mero Nóbrega, na cidade de 
Patos. Por conta disso, a Ge-
rência Executiva do Sistema 
Penitenciário do Estado rea-
lizou durante toda a manhã 
de ontem uma operação de 
segurança, promovida por 
policiais do 3º Batalhão da 
Polícia Militar e agentes pe-
nitenciários.

Durante a operação fo-
ram apreendidos 21 tele-

fones celulares, 16 espetos 
improvisados, 12 facas ar-
tesanais, 111 pedras de cra-
ck, 61 trouxas de maconha 
e 49 papelotes de cocaína. 
Foi relizada também reali-
zada a varredura em todas 
as celas.

Segundo o tenente-coro-
nel Arnaldo Sobrinho, gerente 
do Sistema Penitenciário do 
Estado, a operação foi reali-
zada por solicitação do dire-
tor daquele presídio, Jardson 
Bezerra. Ele havia recebido 
informações da Gerência de 
Inteligência da Secretaria 
Estadual de Administração 

Penitenciária que apenados 
estariam de posse de dro-
gas, espetos e celulares, bem 
como a existência de um pla-
no de fuga.

Com vistas a assegurar a 
disciplina e segurança da Se-
dap, a Gerência Executiva do 
Sistema Penitenciário (Gesi-
pe), com aval do secretário 
Washington França, solicitou 
apoio da Polícia Militar para 
a realização da operação.

Na cela 10, da unidade 
prisional, os agentes peni-
tenciários, sob a coorde-
nação do major Vinicius e 
do próprio diretor Jardson, 

identificaram que as grades 
estavam serradas, localizan-
do um pedaço de serra no 
ralo do banheiro. A cela abri-
ga 11 presos e os reparos já 
foram iniciados.

De acordo com o tenen-
te-coronel Arnaldo Sobrinho, 
as operações seguem um cro-
nograma estabelecido pela 
Secretaria de Administração 
Penitenciária e visam asse-
gurar que incidentes possam 
ser evitados, como fugas, atos 
de indisciplina e ações que 
ponham em risco a segurança 
de agentes, visitantes e dos 
presos.

Plano de fuga é descoberto em presídio
PATOS

O governador Ricardo 
Coutinho autorizou, no úl-
timo domingo, o início da 
construção da Unidade Mis-
ta de Saúde do município de 
Cacimba de Dentro. A obra, 
que chegou a ser iniciada em 
2001, estava paralisada. 

A Unidade Mista de Saú-
de vai beneficiar mais de 18 
mil pessoas dos municípios 
de Cacimba de Dentro, Arara, 
Damião, Araruna, Dona Inês, 
Tacima e Riachão. A obra está 
orçada em R$ 3.829.571,07, 
sendo mais R$ 1 milhão em 
equipamentos médico hospi-
talar.  Acompanhado do supe-
rintendente da Suplan, Ricardo 
Barbosa e do deputado estadu-
al Tião Gomes, o governador 
Ricardo Coutinho foi recebido 
pela população na entrada do 
município que o seguiu até o 
local onde será construída a 
unidade de saúde.  

Ricardo Coutinho desta-
cou que após a reivindicação 
nas plenárias do Orçamento 
Democrático e a realização de 
um estudo técnico, o governo 

resolveu fazer a obra pela im-
portância para a população 
que precisa realizar partos, 
atendimento pediátrico, exa-
mes e pequenas cirurgias. “Os 
trabalhos começam esta se-
mana. Estamos organizando o 
sistema de saúde e qualifican-
do os serviços para que o cida-
dão de Cacimba de Dentro não 
precise ir até Campina Grande, 
Guarabira ou João Pessoa para 
ser atendido em procedimen-
tos que podem ser oferecidos 
no próprio município”, afir-
mou o governador.

O superintendente da 
Suplan, Ricardo Barbosa, dis-
se que a obra está prevista 
para ser entregue em 2013. 
“O governador Ricardo Cou-
tinho determinou o reinício 
da obra sem interrupções e a 
conclusão em seis meses”, ga-
rantiu Barbosa.    

A dona de casa, Maria das 
Graças Santos, disse que tem 
muita fé na palavra do gover-
nador e que agora os mora-
dores não vão precisar viajar 
para buscar atendimento mé-

dico. “Foram muitas promes-
sas ao longo do tempo e nada. 
Enquanto isso muitas pessoas 
morreram em busca de aten-
dimento. Isto agora vai aca-
bar”, afirmou a dona de casa.

Estrutura 
A unidade mista de saú-

de terá 18 leitos, sendo seis 
de enfermaria, um de isola-
mento, um apartamento, dois 
para pré-parto e pós-parto, 
dois pós-operatório e seis 
de observação. Haverá ain-
da três salas de observação 
sendo uma pediátrica, além 
de sala de raios-X, curativos, 
sala de estabilização, sala de 
gesso, um laboratório e um 
centro cirúrgico.

A unidade de saúde aten-
derá nas especialidades de 
clínica médica, obstetrícia, 
cirurgia e pediatria. Ao todo 
150 profissionais devem tra-
balhar no hospital que vai 
receber pacientes não só da 
cidade de Cacimba de Dentro, 
mas de todos que fazem parte 
da região. 

Unidade de Saúde será construída
CACIMBA DE DENTRO

Assaltantes explodem caixa de
autoatendimento do Bradesco
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Assaltantes explodiram ontem o 
segundo caixa eletrônico na Paraíba 
em menos de uma semana. Na última 
quinta-feira, o alvo dos bandidos foi um 
terminal do Banco do Brasil instalado na 
Avenida Beira Rio, em João Pessoa. 

Na madrugada de ontem, eles 
explodiram o posto de atendimento 
do Bradesco, instalado no Centro do 
município de São Vicente do Seridó, 
no Curimataú paraibano (a cerca de 
220 quilômetros da capital). Segundo 
levantamentos do Sindicato dos Ban-
cários, esse foi o 13º caixa eletrônico 
destruído com explosivos este ano na 
Paraíba.  

O major Afonso Galvão, comandan-
te do 9º Batalhão da Polícia Militar do 
Estado, informou que a ação foi realiza-
da por seis assaltantes. Eles chegaram à 
cidade de São Vicente do Seridó em um 
veículo Fox, que havia sido roubado na 
cidade de Campina Grande há 18 dias 
e foram diretamente para o estabeleci-

mento comercial, onde está instalado o 
caixa de autoatendimento.

No local, por volta das 3h, eles ar-
rombaram a porta do estabelecimento e 
acionaram os explosivos, que destruíram 
o caixa eletrônico. A explosão acordou 
boa parte dos moradores do centro da ci-
dade, deixando-os assustados. Em segui-
da, os bandidos fugiram e abandonaram 
o Fox roubado a cerca de seis quilôme-
tros da cidade e continuaram a fuga em 
outro veículo. 

A Polícia Militar isolou o estabeleci-
mento até a chegada de uma equipe do 
Instituto de Polícia Científica (IPC), que 
fez a perícia no estabelecimento. Os fun-
cionários do Bradesco não divulgaram os 
valores roubados, em dinheiro.  

Na explosão ocorrida na última 
quinta-feira, em João Pessoa, na Praia 
do Cabo Branco, os criminosos utilizaram 
tantos explosivos que o barulho foi ouvi-
do até por quem mora no Castelo Bran-
co. A explosão foi tão forte que pedaços 
do terminal e diversas cédulas, algumas 
inclusive, queimadas, ficaram espalhadas 
no meio da rua.

Policiais realizaram ontem uma operação de segurança na penitenciária, onde encontraram celulares, armas, crack e outros objetos

FOTO: Divulgação
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Bombeiros recebem equipamentos
59 ANOS

Paraíba CAMPINA

O segundo Batalhão de 
Bombeiros de Campina Gran-
de ganhou novas viaturas Pela cidade

Há poucos meses, a STTP operou uma mudança nas 
imediações da igreja de Bodocongó, fechando um acesso 
para tentar dar maior fluência ao trânsito na área. Como 
os moradores do bairro já previam a mudança não teve 
resultados, exceto o aumento do trajeto.

l NO eSCurO

Agora, o superintendente do órgão, Salomão Augusto, 
anuncia que em quinze dias deverá ser implantado no local 
um semáforo. Que não deverá surtir efeitos reais, porque, 
na verdade, o travamento do fluxo não acontece em frente à 
igreja, mas no giradouro da UFCG.

responsabilidade

O presidente em exercício do Sindicato dos Trabalhadores 
Públicos Municipais do Agreste da Borborema (Sintab), 
Hamilton Melo, culpou militantes do PMDB pela suspensão do 
debate com candidatos a prefeito que deveria ter acontecido 
na última sexta-feira. 

O caso

O debate foi adiado 
porque os militantes 
teriam se recusado a 
deixar as dependências 
do Colégio das Damas, e 
os demais candidatos não 
aceitaram debater com 
um dos postulantes tendo 
a seu favor uma “torcida 
organizada”. O Sintab tentará 
remarcar o debate com os 
prefeitáveis.

Praças de mototáxi
A assessoria da STTP confirmou ontem que o órgão 

estuda a implementação da Lei número 21/2012, que 
determina a criação de pontos fixos (praças) para a 
exploração da atividade de mototáxi. O projeto foi aprovado 
em agosto deste ano, na Câmara de Vereadores de Campina 
Grande.

Controle

A Lei está em vias de sanção e, após a publicação 
no Diário Oficial, a STTP terá um prazo de 60 dias para 
regulamentar a criação das praças. Caberá à autarquia a 
definição sinalização das praças e a fiscalização para garantir 
que apenas mototaxistas legalizados operem na praça.

ranking
 

A UEPB foi classificada 
pelo Ranking Universitário 
Folha (RUF) como uma das 
cinco melhores do Nordeste. 
A lista do ranking, divulgada 
ontem, também listou as 
universidades estaduais do 
Ceará (UECE), de Feira de 
Santana (UEFS), do Sudoeste 
da Bahia (UESB) e a de 
Pernambuco (UPE) entre as 
cinco primeiras. 

Sem efeito

Bom negócio

O paraibano de Campina Grande, Givanildo ‘Hulk’, atacante 
da Seleção Brasileira, foi negociado ontem por 50 milhões 
de euros, conforme a imprensa lusitana. O atleta deixa o 
Porto de Portugal e vai para o Zenit, de São Petesburgo, na 
Rússia, onde deve atuar por pelo menos cinco temporadas. 
Sondado por Chelsea e Manchester United da Inglaterra, o 
campinense Hulk acabou esperando pela última semana da 
janela de transferência europeia (a russa) para decidir seu 
futuro. Os demais valores da transação não foram revelados 
pela assessoria do jogador.

Troféus

No Porto desde 2008, o atacante disputou quatro 
temporadas, anotando mais de 60 gols. Ganhou três 
Campeonatos Português, três Taças de Portugal, três Super 
Taças do país e o mais importante de todos os títulos, a Liga da 
Europa (UEFA), torneio que só perde para a Liga dos Campeões 
em termos de importância no Velho Mundo. No Zenit, além 
do Campeonato Russo, Hulk vai disputar também a UEFA 
Champions League.

O Corpo de Bombeiros 
Militar (2º BBM) realizou on-
tem, no auditório da Justiça 
Federal em Campina Grande, 
uma solenidade especial com 
a entrega de medalhas a au-
toridades do Estado da Para-
íba, em comemoração aos 59 
anos de existência da equipe.

Foram convidados à 
mesa, para fazer os cumpri-
mentos: o vice-governador 
do Estado, Rômulo Gouveia; o 
comandante-geral dos Bom-
beiros da Paraíba, cel. Jair Car-
neiro de Barros; o comandan-
te de policiamento regional da 
Polícia Militar, cel. Wolgrand 
Pinto; o comandante do 2º 
Batalhão da Polícia Militar, 
tenente-coronel Souza Neto; e 
outras autoridades.

Foi exibida uma apresen-
tação em mídia de todo o his-
tórico do 2º BBM. Uma série de 
fotos foi repassada em formato 
de slides, mostrando desde a 
criação dos locais, os tipos de 
equipamentos que eram uti-
lizados naquela época até os 
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uePB na 84ª posição

O RUF é uma listagem inédita de acordo com a qualidade 
das instituições. Para o ranking geral, foram consideradas as 
universidades que são mais completas, com ensino e pesquisa 
em diversos campos do conhecimento. No total, foram 232 
universidades classificadas, sendo 41 faculdades e centros uni-
versitários e 191 universidades. Em nível nacional, que reúne 
as universidades estaduais, federais e privadas, a UEPB obteve 
a 84ª posição.

Início de mês, para muitos 
pode ser considerado sinôni-
mo de bancos lotados e com 
filas extensas. Mas, os clientes 
que precisaram resolver seus 
assuntos financeiros, tiveram 
que ter um pouco mais de pa-
ciência e aguardar algumas 
horas para serem atendidos. 
Acontece que ontem pela ma-
nhã, bancários realizaram uma 

paralisação nas ruas do centro 
da cidade, no município de 
Campina Grande. 

A advertência durou cerca 
de duas horas. As portas das 
agências estiveram fechadas 
por volta das 10h da manhã até 
o meio-dia. O retorno para os 
atendimentos se deu na parte 
da tarde.  As agências das ruas 
João Pessoa e Marquês do Her-

val, ambas no centro de Cam-
pina, foram as que aderiram 
ao movimento de paralisação. 
O objetivo da manifestação foi 
o de pressionar os banqueiros 
quanto a posicionamentos cor-
retos, melhores condições de 
remuneração. É intenção dos 
bancários, uma ampliação no 
diálogo com as duas categorias 
(bancários e banqueiros) e in-

tensificar a mobilização. 
O comando nacional de 

greve considerou insuficiente 
o reajuste dos bancos repassa-
do no último dia 28 de agosto, 
que prevê 6% de reajuste, um 
aumento real de 0,7% nos sa-
lários dos bancários. Reivin-
dicações também foram feitas 
quanto a melhorias de condi-
ções na saúde e segurança.

Bancários fazem paralisação nas agências de CG

dias atuais. Medalhas simbó-
licas foram distribuídas como 
forma de uma singela home-
nagem aos profissionais. A en-
trega de viaturas operacionais 
e motocicletas também foram 
registradas. O Corpo de Bom-
beiros de Campina Grande foi 
criado na data de 10 de setem-
bro de 1947, notificado na pu-
blicação no Diário Oficial. Sua 
inauguração foi concedida em 
5 de novembro de 1953.

O coronel Jair Carneiro, 
avaliou o momento de forma 
extremamente positiva. “De-
pois de transcorridos os 59 

anos de atividades de serviços 
prestados à comunidade, onde 
também aconteceram diver-
sas mudanças sobre tudo de 
instalações, estar inserido e 
podendo compartilhar com a 
sociedade campinense dessa 
data é motivo de orgulho para 
qualquer coração”, comemo-
rou a autoridade.

Segundo o comando-geral 
dos Bombeiros os aperfeiço-
amentos continuam, e como 
prova disto, estão sendo reali-
zados investimentos em equi-
pamentos para o trabalho diá-
rio. A escada, um equipamento 

portátil, tem o custo de aproxi-
madamente quatro milhões de 
reais. Após a avaliação e uma 
possível aprovação do equipa-
mento, seu uso será destinado 
em casos de salvamentos aé-
reos, no combate ao incêndio. 
Também foi repassado à Se-
cretaria de Segurança e com 
direcionamento ao Governo do 
Estado, o estudo para a viabili-
dade de concursos públicos.  

“O lema dos Bombeiros 
hoje não é apenas salvar vi-
das, mas também formar cida-
dãos”, a frase enfatizada pelo 
major Fábio Santos, coman-
dante do 2º BBM, foi repetida 
durante a solenidade. Segun-
do o major, atividades como 
primeiros socorros, cuidados 
domésticos e o combate às 
drogas são trabalhos realiza-
dos pelas equipes capacitadas 
para essas ações. 

O vice-governador em 
exercício, Rômulo Gouveia, 
apontou o crescimento do 
Corpo de Bombeiros a partir 
de sua emancipação. “Durante 
a nossa gestão, já investimos 
através de capacitações, far-
damentos, viaturas. Conside-
ramos essa equipe formada 
de homens competentes, por 
meio de seus trabalhos que 
merecem ser reconhecidos”, 
finalizou Gouveia.

O 2º BBM de Campina Grande foi criado em setembro de 1947

Após uma semana de inten-
sas atividades, com exibição de 
filmes, oficinas, exposições e ho-
menagens, a sétima edição do 
Festival Audiovisual Comunicur-
tas, promovido pela Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), foi 
encerrada na noite deste sábado 
(1), com a entrega dos prêmios 
aos melhores filmes das mostras 
competitivas do festival.

O professor Aldo Maciel, rei-
tor em exercício da Universidade 
Estadual da Paraíba, destacou que 
a Instituição estava orgulhosa em 
promover um evento de tão gran-
de sucesso, que já faz parte, in-
clusive, do calendário turístico de 
Campina Grande. 

“O Comunicurtas foi, em mais 
esse ano, um grande sucesso. Du-
rante a noite de encerramento, os 
organizadores do Comunicurtas 
entregaram uma carta de inten-
ções para o audiovisual aos can-
didatos a prefeito de Campina 
Grande, contendo propostas de 
incentivo para o setor, para que, 
quem for eleito, assuma compro-
missos para alavancar o audiovi-
sual campinense. “Hoje, a única 
instituição que apoia o audiovisu-
al campinense é a UEPB. Por isso,  
vamos cobrar do futuro prefeito 
que essas ações sejam desenvolvi-
das”, afirmou André da Costa Pin-
to, idealizador do festival.

Comunicurtas faz entrega de prêmios
FeSTIVAL AuDIOVISuAL

Prêmios
O grande momento do festival 

foi acompanhado com emoção. A 
cada anúncio de filme premiado, 
a plateia festejava com entusias-
mo. A premiação começou com a 
entrega do prêmio Luiz Custódio 
de Folkcom. O principal prêmio da 
noite, o Especial do Júri, nas cate-
gorias “Mostra Brasil” e “Mostra 
Tropeiros, foi entregue aos filmes 
“Quando morremos à noite”, de 
Eduardo Morotó, e “Fogo Pagou”, 
de Ramom Batista. 

Ainda foram premiados os 
trabalhos  “A Rainha da Borbore-
ma abre os braços para o Rei do 
Baião” (TV Paraíba/TV Cabo Bran-
co), “Quadro Gente Viva: Mestre 

Clóvis, o bonequeiro” (TV Paraí-
ba/TV Cabo Branco), “O som do 
aboio”, “Nêgo”, “Hemprocrisy”, 
“Jogo de olhar”, “Três”, “Jus”, “O 
reino encantado de Caiana”, “Sé-
rie Caminhos da Esperança: a seca 
sustentável” (TV Paraíba/TV Cabo 
Branco), “Torcedores Maiorais” 
(TV Itararé), “XVI Salão do Arte-
sanato” (Agência Sin), “Balão” 
(Agência Dabliu A), “Zed is Dead”, 
“Dog em cheirinho baum”, “Dona 
Mariááá”, “Dique”, “Parede bran-
ca do que poderia ser”, “A noite 
dos palhaços mudos”, “Tradicio-
nalíssima”, “Cadê meu rango?”, 
“Testemunhos”, “Ato Institucio-
nal”, “A liga teaser/A liga” e “Bota 
abaixo”.

Premiação da sétima edição foi conferida nesse final de semana  em Campina Grande

ADVerTÊNCIA



14 mil homens garantirão segurança
ELEIÇÕES DE OUTUBRO

Esquema de policiamento 
integrado foi apresentado 
ontem à presidência do TRE

Priscylla Meira
priscyllameira@gmail.com

Agenda dos candidatos

O candidato, pela ma-
nhã, terá compromissos pes-
soais. À tarde, participa de 
reunião para construção do 
Grito dos Excluídos. À noite, 
se reúne com a coordenação 
de campanha.

Antonio Radical 
(PSTU)

À s 10h, se reúne com 
alunos e professores em Man-
gabeira I. Ao meio-dia, visita 
a feirinha e, às 14h30, visita o 
Centro de Serviço de Comér-
cio, no Varadouro. Às 16h, faz 
caminhada no Jardim Veneza. 
Às 18h30, apresentação do 
programa de governo à classe 
empresarial, na CDL, na Avenida 
13 de Maio.

A candidata não infor-
mou as atividades do dia.

O candidato não infor-
mou as atividades do dia.

A partir das 10h, a can-
didata faz trabalho de pro-
paganda com o jornal Causa 
Operária, na UFPB. Às 15h, se 
reúne com coordenação de 
campanha e, às 19h, grava 
Guia Eleitoral para a TV.

Às 8h, grava o Guia Elei-
toral. Às 13h, concede entre-
vista a uma emissora de rádio. 
Às 15h, participa do Movimen-
to Mulheres Unidas por João 
Pessoa. Às 17h, participa da 
entrega de carta proposta do 
Folia de Rua. Às 20h, participa 
de jantar de adesão à campa-
nha, no Paço dos Leões. 

O candidato, pela ma-
nhã, visita apoiadores no 
Miramar. À tarde, participa 
de reunião preparatória do 
Grito dos Excluídos. Às 19h, 
se reúne com apoiadores 
ambientalistas.

Cícero Lucena 
(PSDB)

Estelizabel 
Bezerra (PSB)

José Maranhão 
(PMDB)

Lourdes Sarmento 
(PCO)

Luciano Cartaxo 
(PT) 

Renan Palmeira 
(PSOL)
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Comissão visita obras 
de trasposição do São 
Francisco na PB e PE
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Cerca de 14 mil policiais 
vão trabalhar no dia sete de 
outubro para garantir a se-
gurança dos eleitores e a in-
tegridade das urnas durante 
as eleições municipais deste 
ano, nos 223 municípios da 
Paraíba. O esquema de po-
liciamento integrado – que 
envolve o efetivo da Polícia 
Militar, Polícia Civil, Corpo de 
Bombeiros, Polícia Rodoviá-
ria Federal, Polícia Federal e 
Exército - foi apresentado on-
tem ao presidente do Tribu-
nal Regional Eleitoral (TRE), 
desembargador Marcos Ca-
valcanti.

A estratégia para garan-
tir a segurança do pleito es-
tabelece a descentralização 
da fiscalização durante o 
primeiro turno das eleições, 
com a instalação de três 
sedes nas cidades de João 
Pessoa, Campina Grande e 
Patos. Cada polo vai concen-
trar as ocorrências de suas 
respectivas microrregiões e 
cada unidade de Comando 
contará com a presença de 
um delegado da Polícia Civil 
e oficiais da Polícia Militar, 
além do reforço de outras 
corporações.

A reunião para apre-
sentação do esquema de 
segurança foi realizada na 
sede do Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba e con-
tou com as presenças do 
comandante-geral da PM, 
coronel Euller Chaves; do 
coordenador de Planeja-
mento do Estado Maior Es-
tratégico do Comando Geral 
da PM, tenente-coronel Oni-
vam Elias; do assessor de 
Ações Estratégicas da Seds, 
delegado Isaias Gualberto; 
e da Delegada Geral de Po-
lícia Civil, Ivanisa Olímpio, 
além de representantes da 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), Polícia Federal (PF) 
e Exército.

De acordo com o coman-
dante-geral da PM, alguns 
pontos estratégicos também 
receberão reforço, durante a 
noite, dos cães adestrados do 
canil da corporação. “A insti-
tuição de Centros Integrados 
Regionais é de fundamental 
importância para articular e 
otimizar as ações dos órgãos 
envolvidos no pleito eleito-
ral. A Polícia Militar vai con-
tinuar cumprindo durante o 
processo eleitoral seu papel 

essencialmente preventivo, 
através do policiamento os-
tensivo, contando com o su-
porte do setor de inteligên-
cia”, afirmou.

Durante a reunião, o 
presidente do TRE-PB, de-
sembargador Marcos Caval-
canti, afirmou que a estraté-
gia apresentada é inédita e 
aprimora a logística das elei-
ções, no que tange a seguran-
ça pública. “O Comando Geral 
e a Secretaria de Segurança 
Pública estão de parabéns. A 
organização de núcleos nas 
três principais cidades do 
Estado é uma novidade que 
vem agregar ao trabalho pre-
ventivo realizado pela Cor-
poração, que tem garantido 
a tranquilidade do período 
que antecede o pleito na Pa-
raíba”, destacou.

O desembargador res-
saltou que o planejamento 
interno da Justiça Eleito-
ral para o pleito deste ano 
também já está definido e 
organizado. “Em relação à 
Justiça Eleitoral, já fizemos 
reunião com os juízes, e os 
juízes com os servidores, de 
maneira que todas as Zonas 
Eleitorais estão, absoluta-
mente, preparadas para as 
eleições deste ano”, afirmou 
Marcos Cavalcanti.

Orientação
Para nortear e unificar 

o trabalho da Polícia Militar 
em todo o Estado, foi ela-
borada uma cartilha educa-
cional com 22 situações hi-
potéticas delituosas que os 
policiais podem se deparar 
durante as eleições. O mate-
rial será distribuído nos pró-
ximos dias em todos os ba-
talhões e disponibilizado no 
site da instituição, através do 
endereço eletrônico www.
pm.pb.gov.br.

Além disso, no próximo 
dia 13, o efetivo participará 
de uma simulação do que 
vai acontecer no dia das elei-
ções. Serão montadas duas 
escalas de serviço, nos mol-
des das que serão executadas 
no dia sete de outubro, e ao 
final do dia serão elaborados 
relatórios locais detalhados 
de cada zona eleitoral.

Os documentos darão 
uma análise geopolítica do 
ambiente de trabalho que 
será encontrado durante o 
pleito. Uma semana antes 
da votação também haverá 
a distribuição das escalas fi-
nais de trabalho. “Tudo isso 
faz parte de um conjunto de 
esforços para fazer uma ação 
o mais proativa possível”, fri-
sou o comandante-geral, co-
ronel Euller Chaves.

A Confederação Nacio-
nal de Municípios (CNM) di-
vulgou ontem os nomes dos 
municípios brasileiros que 
sofrerão mudança nos coefi-
cientes do Fundo de Partici-
pação dos Municípios (FPM) 
para o exercício de 2013, 
relativos à distribuição do 
FPM em 2012. As alterações 
têm como base  as estimati-
vas populacionais de 2012 
recém divulgadas pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Na Para-
íba, apenas três municípios 
terão mudanças nos repas-
ses. Os demais mantêm os 
coeficientes.

O instituto divulgou no 
dia 31 de agosto, a estimati-
va da população para 2012, 
que somou 193,9 milhões de 
habitantes em todo o Brasil. 
Esse total registra um au-
mento de  3,1 milhões de ha-
bitantes a mais do que 2010, 
ano do último Censo. Através 
deste cruzamento, a CNM 
identifica os municípios que 
mudam de coeficientes em 
razão da nova estimativa, in-
formação que será confirma-

da brevemente pelo Tribunal 
de Contas da União (TCU). 

A maior parte dos muni-
cípios que recebem repasses 
do FPM – interior (98,1%) - 
não mudarão de coeficiente 
em 2013. O levantamento da 
CNM mostra que um total de 
27 municípios terá redução 
de coeficiente e 77, aumen-
to. A Bahia é  o Estado com o 
maior número de mudança, 
com o aumento de coeficien-
te em 10 municípios e redu-
ção em 9.

De acordo com a Lei 
8.443 de 1992, os municípios 
podem contestar a estimati-
va do IBGE com recurso ad-
ministrativo. O prazo é de 20 
dias a partir da publicação no 
DOU – Diário Oficial da União 
– que ocorreu no mesmo dia 
da divulgação da estimativa, 
31 de agosto. Neste recurso 
devem apresentar as recla-
mações fundamentadas por 
meio de documentos com-
probatórios sobre a popula-
ção questionada. A data final 
para a resposta definitiva do 
IBGE ao TCU é 31 de outubro 
de 2012.

PROPOSTAS

Policiais militares, junto a homens da Civil, PF, PRF, Bombeiros e Exército, estarão nas ruas para garantir a tranquilidade nas eleições

Os candidatos à prefei-
tura de Campina Grande par-
ticipam hoje de um debate 
realizado por entidades que 
integram o Fórum dos Ser-
vidores de Campina Grande, 
no Colégio das Damas, no 
Centro. O evento será trans-
mitido pelo portal dos Movi-
mentos Sociais (www.mov-
social.org), a partir das 20h.

O objetivo do debate é 
oferecer aos candidatos uma 
oportunidade de apresen-
tar suas cartas-programas 
às entidades que integram 
o Fórum. De acordo com o 
coordenador do Movsocial, 
sindicalista Arimatéia Fran-
ça, iniciativas como a das en-
tidades do Fórum tem total 
apoio da entidade.

Segundo ele, o Movso-
cial existe para apoiar toda 
e qualquer iniciativa em be-
nefício das categorias profis-
sionais e todos os segmentos 
da sociedade. “A eleição é 
um momento decisivo para 
a sociedade como um todo e 
temos todo interesse em di-

vulgar esta iniciativa. Campi-
na Grande é o segundo maior 
colégio eleitoral do Estado, 
e diante desta magnitude, 
oferecemos nossa estrutura 
para divulgar o debate em 
tempo real pela internet”, 
disse França.

Os organizadores do 
debate informaram que a 
mediação do debate entre os 
sete candidatos à prefeitu-
ra de Campina Grande será 
feita pelo jornalista Helder 
Moura. 

O presidente do Sindi-
Fisco-PB, Victor Hugo, in-
forma o evento pretende 
apresentar ao campinense as 
cartas-programas para uma 
melhor decisão na hora de 
escolher o político que ofere-
ce melhor perfil para admi-
nistrar a cidade. 

Os internautas poderão 
acompanhar o debate via 
online no site do Sindifisco-
-PB, além de acompanhar os 
detalhes através das redes 
sociais: Twitter (@debate_
campina) e facebook. 

Foto: Ortilo Antônio

Municípios sofrerão 
mudanças no FPM Candidatos participam 

de debate em Campina



Comissão vai visitar transposição
OBRAS PARALISADAS
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GERAL

Relatório sobre a situação 
real dos trabalhos será 
elaborado ao final da viagem

Uma comissão de repre-
sentantes de órgãos públi-
cos, parlamentares e da so-
ciedade civil inicia hoje uma 
inspeção às obras de Trans-
posição do Rio São Francisco. 
A iniciativa partiu dos depu-
tados da Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB) e, 
ao todo, serão cerca de 600 
quilômetros na extensão que 
compreende os trabalhos 
dos eixos Norte e Leste, em 
solos paraibano e pernam-
bucano. Ao término da visita, 
será elaborado um relatório 
fundamentado tecnicamente 
e encaminhado aos deputa-
dos federais e senadores dos 
Estados de Pernambuco, Pa-
raíba, Ceará e Rio Grande do 
Norte.

O grupo será formado 
pelo deputado Assis Quin-
tans; o representante do 
Ministério da Integração Na-
cional, José Luís de Sousa; o 
presidente do Tribunal de 
Contas do Estado, Fernando 
Catão; o arcebispo da Paraí-
ba, Dom Aldo Pagotto; repre-
sentantes da imprensa e da 
sociedade civil.

A comitiva vai percorrer 
cinco cidades e terá como 
ponto de partida São José 
de Piranhas, na Paraíba, de 
onde segue em direção a Sal-
gueiro e Cabrobó, que ficam 
localizados em Pernambuco, 
e onde se encontra o primei-
ro ponto de captação do Eixo 
Norte. Depois, o grupo vai 
para Petrolândia (onde se 

Quintans disse que comissão buscará respostas para a sociedade, que aguarda conclusão da obra

encontra o ponto de capta-
ção do Eixo Leste) e para Ser-
tânia. A viagem será finaliza-
da em Monteiro, na Paraíba.

O presidente da ALPB, 
Ricardo Marcelo, ressal-
tou que a visita faz parte da 
agenda positiva da Casa, que 
tem a função de fiscalizar as 
ações que são de recursos 
público, federal e estadual. 
“Estamos promovendo a ida 
de uma comissão para que 
possam ver de fato e atestar 
sobre a conclusão do traba-
lho. Então, só queremos que 
o povo tome conhecimento, 
através da Assembleia, do 
que está ocorrendo nestes 

Eixos”, frisou.
Assis Quintans disse que 

pretende buscar respostas 
para a sociedade, pois de 
acordo com o Tribunal de 
Contas da União, não há data 
prevista para a conclusão, 
apesar de o ministro da In-
tegração afirmar que deverá 
ser finalizada no ano de 2014 
ou 2015. O relatório elabora-
do pelo grupo vai fazer uma 
avaliação sobre o nível da 
produção da obra.

O parlamentar explicou 
que a obra do Eixo Leste, 
localizado no município de 
Petrolândia, em Pernambu-
co, deveria ter sido entregue 

no ano de 2010. Porém, se 
encontra totalmente parada. 
O parlamentar alega que há 
uma diferença na divulgação 
realizada, através da mídia, 
pelo Governo Federal e o que 
realmente está ocorrendo.

 “A realidade é que tudo 
está a passo de tartaruga. 
Tenho certeza que a socie-
dade brasileira vai fazer uma 
pressão junto ao governo, 
pois imagino que os deputa-
dos federais e senadores são 
empregados do povo, e assim 
eles terão que parar de olhar 
para os interesses pessoais e 
pensar no interesse da popu-
lação”, destacou Assis.

A Assembleia Le-
gislativa realiza esforço 
concentrado amanhã e 
já tem mais de cem ma-
térias acumuladas de 
duas semanas e, hoje, 
também, no plenário 
José Mariz, a Comissão 
de Constituição e Justiça 
aprecia novas matérias e 
deve ampliar mais ainda 
a pauta do plenário.

Na pauta da CCJ, as 
matérias mais polêmicas 
são o veto parcial ao pro-
jeto que autoriza o Esta-
do a contrair empréstimo 
junto ao Banco Central 
e também o projeto do 
deputado Janduhy Car-
neiro (PEN) que obriga 
o governo a realizar o 
parcelamento das dívidas 
das empresas privadas 
com a Cagepa.

A reunião de hoje 
começa às 9h30 e, entre 
as outras matérias tam-
bém importantes, está 
o projeto de autoria do 
deputado Arnaldo Mon-
teiro (PSC) proibindo a 
Cagepa de interromper 
serviços aos consumido-
res inadimplentes.

Acumulado da sema-
na passada, também em 
pauta o projeto da depu-
tada Eva Gouveia (PTN) 
dispondo sobre a institui-

ção de uma “Campanha 
Continuada de Combate 
aos Crimes de Violência 
Contra a Mulher”, e ou-
tro, do primeiro secre-
tário da Casa, deputado 
Branco Mendes (PEN), 
instituindo a campanha 
permanente para manu-
tenção dos mananciais, 
rios, lagos e açudes no 
âmbito do Estado.

O deputado Caio Ro-
berto (PR) tem dois pro-
jetos na pauta da CCJ: o 
primeiro, obrigando que 
os gastos dos integrantes 
de cargos públicos sejam 
publicados e, o segundo, 
dispondo sobre a realiza-
ção de testes vocacionais 
para alunos da rede de 
ensino público no Estado.

Na mesma reunião 
de hoje, a Comissão de 
Constituição e Justiça 
também vai apreciar pro-
jeto do deputado Antô-
nio Mineral (PSDB) obri-
gando as empresas que 
prestam serviços terceiri-
zados ao Governo do Es-
tado a contratar jovens. 
Segundo informação da 
assessoria da CCJ, todos 
os projetos que forem 
apreciados hoje serão 
acrescidos à pauta do 
esforço concentrado de 
amanhã.(A.J.)

AL tem mais de cem 
matérias acumuladas

SESSÃO DE HOJE

Os rumores surgidos no 
final de semana dando con-
ta de que o vereador Bira já 
estaria preparando defesa 
contra processo de expulsão 
do PSB levou, ontem, o presi-
dente do partido a dizer em 
entrevista que o parlamentar 
está “vendo fantasma”.

“É mentira”, afirmou Ro-
naldo Barbosa, ao explicar 
que o caso do vereador real-
mente está sendo analisado 
pelo Conselho de Ética, mas 
que, até agora, não tem nada 
concluído.

Ronaldo disse ainda que 
“os inventores dessas notí-
cias têm como objetivo man-
ter o nome do parlamentar 
na mídia nesse período de 
campanha eleitoral”. Frisou 
também que nem ele nem 
nenhum dirigente do partido 
vai anunciar qualquer posi-

cionamento sobre isso antes 
das conclusões a serem apre-
sentadas pelo Conselho de 
Ética do PSB.

O vereador Bira não foi 
localizado ontem pela ma-
nhã no gabinete e nem por 
telefone, mas pelos corre-
dores da Câmara Municipal, 
a informação corrente era 
de que, “além de ter inten-
sificado o processo de per-
seguição, o PSB municipal 
já estaria com um processo 
de expulsão do parlamentar 
praticamente concluído”.

Assessores do parla-
mentar confirmaram que 
“o PSB tenta impedir a ree-
leição dele” e que isso não 
seria acontecimento desta 
semana, mas que rola des-
de que o Tribunal Regional 
Eleitoral aprovou a candi-
datura do vereador. (A.J.)

Ronaldo: “Vereador 
está vendo fantasmas”

PSB X BIRA

Ronaldo Barbosa disse que o caso está no Conselho de Ética

Foto: Arquivo

Foto: Divulgação

Em defesa do país

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

A tramitação das propostas ligadas à Aeronáutica e 
à Força Aérea Brasileira (FAB) na Câmara dos Deputa-
dos acaba de ganhar um reforço importante. O deputado 
Leonardo Gadelha (PSC-PB) foi indicado pela Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CREDN) para 
coordenar as ações relacionadas ao setor, definir estra-
tégias que atendam às demandas de defesa, alocar re-
cursos e manter um diálogo permanente com o Coman-
do da Aeronáutica.

Gadelha assumiu a coordenação na subcomissão no 
dia 23 de agosto e já iniciou as conversas com o Minis-
tério da Aeronáutica. A primeira reunião oficial entre 
o deputado e o Comando da Aeronáutica está marcada 
para os próximos dias e, em seguida, as estratégias do 
setor no Congresso Nacional para os próximos anos já 
serão traçadas.

Rejeição não é coisa boa

A médica Tatiana Medeiros, na disputa pela coligação ‘Campina 
segue em frente’, se mantém como a candidata com o maior índice de 
rejeição. É o que mostram os dados da pesquisa Consult. Na segunda 
rodada da pesquisa, após o registro de candidaturas, a peemedebista 
foi citada por 24,77% dos eleitores entrevistados. Em relação à 
pesquisa publicada no dia 18 deste mês (21,85%), Tatiana subiu 
quase três pontos.

Jogando duro

Executivos do Banco Rural que ajudaram a financiar o Mensalão do 
PT e que o Banco Central quer proibir de continuar atuando no mercado 
financeiro já receberam penas que somam 71 anos. As punições de natureza 
administrativa foram aplicadas a 13 executivos, incluindo quatro réus do 
processo do Mensalão do PT que serão julgados nesta semana pelo STF 
(Supremo Tribunal Federal).

As penas impostas à controladora do banco, Kátia Rabello, e a outros 
três executivos que serão julgados somam 30 anos de inabilitação no 
mercado. Todos estão recorrendo contra as punições.

E ainda é muito pouco.

O clima esquentou

Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, ontem, o presidente 
nacional do PT, Rui Falcão, previu o rompimento de seu partido com o PSB nas 
eleições presidenciais de 2014. Ele disse que o atual aliado almeja voo solo e 
deve atrair o PSDB.

O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, deverá ser o candidato 
do PSB à Presidência da República e anda cortejando jovens lideranças do PSDB 
como os senadores Aécio Neves e Cássio Cunha Lima. 

Isso terá repercussões aqui na Paraíba. 

Comitiva da Paraíba

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) vai realizar uma visita 
para inspecionar as obras de transposição do Rio São Francisco de hoje 
até o dia 8 de setembro. Uma comitiva, composta por representantes 
de vários órgãos, vai percorrer cerca de 1.200 quilômetros e elaborar 
um relatório fundamentado tecnicamente sobre o andamento do 
trabalho.

A comitiva vai percorrer cinco municípios, entre Paraíba e 
Pernambuco, fazendo o levantamento das obras que estão abandonadas, 
paralisadas e em andamento, conforme explicou o deputado estadual 
Assis Quintans (Democratas), que representará o Legislativo nesse 
trabalho.

Lula voltou raivoso

Cercando-se de cuidados com a voz, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva ignorou o Mensalão e provocou adversários em sua volta aos palanques 
eleitorais em Belo Horizonte.

Em seu primeiro comício após o tratamento contra o câncer de laringe, 
Lula não citou o julgamento sobre o maior escândalo de corrupção de sua 
gestão - que teve semana passada a condenação do petista João Paulo 
Cunha.

O ex-presidente preferiu incitar a militância local contra o prefeito 
Marcio Lacerda (PSB), candidato à reeleição, de quem o PT foi aliado até junho. 
Ele enfrenta o ex-ministro Patrus Ananias (PT).

“Deus colocou o dedo no lugar certo e disse o seguinte: [se] aqueles 
que o PT ajudou a chegar no poder não querem mais ficar com o PT, tudo 
bem. O PT não vai ficar chorando [...] Que eles saibam: eles não estariam no 
governo se não fosse por nós.”



SERVIÇO PÚBLICO

Governo fará reuniões para 
elaborar projeto de lei que 
regulamente a matéria

Direito de greve será revisto
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Brasília - Nos próximos 
dias o governo inicia uma sé-
rie de reuniões para elaborar 
projeto de lei de regulamen-
tação do direito de greve dos 
servidores públicos. A in-
formação foi passada ontem 
pelo secretário de Relações 
do Trabalho do Ministério 
do Trabalho, Manoel Messias 
Melo, em audiência pública 
na Comissão de Direitos Hu-
manos do Senado.

O debate ocorre na se-
mana em que aproximada-
mente 250 mil servidores 
públicos federais, ligados 
à Confederação dos Traba-
lhadores do Serviço Público 
Federal (Condsef), retornam 
ao trabalho depois de cer-
ca de dois meses em greve. 
Eles aceitaram os 15,8% de 
reajuste propostos pelo go-
verno. O presidente da co-
missão, Paulo Paim (PT-RS), 
disse que pode pedir à relato-
ria do projeto de lei que tra-
mita na comissão para evitar 
que prosperem tentativas de 
restrição das conquistas as-
seguradas pela Constituição 
Federal de 1988. “Direito de 
greve é uma coisa, querer 
proibir direito de greve é ou-
tra. Direito de greve é direi-
to de todos e agora não cabe 
querer retirar essa conquista 
dos trabalhadores.”

O secretário disse que, 
durante os debates, serão 

chamados representantes 
sindicais para tentar formu-
lar um texto compatível com 
as reivindicações pleiteadas 
pela categoria. Antes, porém, 
o governo terá que fechar um 
texto comum, pois existem 
duas minutas de projeto de 
lei apresentadas pelos minis-
térios do Planejamento e do 
Trabalho.

Ele reconheceu que “al-
guns pontos” da proposta 
de regulamentação serão 
difíceis de negociar, mas 
precisam ser enfrentados. 
O secretário destacou, por 
exemplo, a necessidade de 
proibir policiais de usarem 
armas quando entram em 
greve.

Outra polêmica que 
pode gerar debates intensos 
entre governo e trabalhado-
res deve ser a regulamenta-
ção da greve dos servidores 
públicos em serviços essen-
ciais. Messias se mostrou 
contrário ao teor de todos 
os projetos sobre o tema que 
tramitam no Congresso des-
de 1991.

O direito de greve foi 
defendido por todos os re-
presentantes sindicais que 
participaram da audiência 
pública. “A maioria dos pro-
jetos que tramitam no Con-
gresso restringe o direito de 
greve”, disse o representante 
da Central Sindical e Popular 
(CSP-Conlutas), Paulo Barela.

O sindicalista acrescen-
tou que o projeto de lei que 
tramita na Comissão de Di-
reitos Humanos, de autoria 
do senador Aloysio Nunes 
Ferreira, restringe a greve 
no serviço público a 50% do 

funcionalismo. Além disso, 
segundo ele, em serviços es-
senciais, apenas 20% do to-
tal dos servidores poderiam 
paralisar as atividades. “Isso 
é draconiano”, disse Barela.

Aloysio Nunes, que não 
estava na audiência, disse 
que o comunicado da reu-
nião da comissão chegou na 
última sexta-feira a seu gabi-
nete, quando ele já estava em 
São Paulo. No encerramento 
da audiência, Paim disse que 
pedirá ao senador Aloysio 
Nunes que retire seu projeto 
de tramitação.

Ao tomar conhecimento 
das “críticas” ao seu projeto 

por parte dos sindicalistas, 
Aloysio Nunes enviou a Paim 
ofício defendendo a regula-
mentação da lei de greve. “O 
que nós, os senadores, temos 
que fazer é legislar, pois há 
24 anos a Constituição Fe-
deral e a sociedade recla-
mam uma lei que estabeleça 
as modalidades e os limites 
para o exercício do direito de 
greve dos servidores públi-
cos.”

O presidente da Asso-
ciação Nacional dos Audito-
res Fiscais da Receita Fede-
ral (Anfip), Álvaro Solón de 
França, destacou que o ser-
vidor público “não quer fazer 

nada que prejudique a popu-
lação”. Entretanto, ressaltou 
a necessidade de o governo 
definir a recomposição das 
carreiras públicas.

O representante do Sin-
dicato Nacional dos Docen-
tes das Instituições de En-
sino Superior (Andes) Luiz 
Henrique Schuch frisou a ne-
cessidade de servidores pú-
blicos e governo avançarem 
no debate de reestruturação 
das carreiras. Ele disse que 
há uma evidente possibilida-
de de “retrocesso” no que foi 
conquistado na constituinte 
de 1988, com a chancela par-
lamentar.

Brasília - A pouco mais 
de um mês das eleições muni-
cipais, o calendário eleitoral 
encerra uma série de prazos 
nos próximos dias. Hoje, por 
exemplo, é a data limite para 
verificar as fotos e os dados 
dos candidatos que aparece-
rão nas urnas eletrônicas no 
primeiro e segundo turnos 
das eleições – 7 e 28 de outu-
bro, respectivamente.

Na quinta-feira (6), ter-
mina o prazo para os candi-
datos substituírem a foto e os 
dados que serão mostrados 
nas urnas. Exatamente um 
mês antes do primeiro turno 
das eleições, no dia 7, os par-
tidos políticos e candidatos 
são obrigados a divulgar, na 
internet, relatório discrimi-
nando a estimativa de gastos 
em dinheiro para o financia-
mento da campanha eleitoral.

O dia 7 é o prazo máxi-
mo para a publicação, pelo 
juiz eleitoral, da lista orga-
nizada em ordem alfabética, 
formada pelo nome comple-
to de cada candidato e pelo 
nome que deve constar na 
urna eletrônica, também em 
ordem alfabética, seguidos 
da respectiva legenda e nú-
mero. A lista será usada na 
votação e apuração.

Brasília - Analistas do 
mercado financeiro consul-
tados pelo Banco Central 
(BC) reduziram pela quinta 
semana seguida a projeção 
para o crescimento da eco-
nomia este ano. A estimati-
va para o  Produto Interno 
Bruto (PIB), soma de todas 
as riquezas produzidas no 
país, passou de 1,73% para 
1,64%. Para 2013, a projeção 
foi mantida em 4%. As infor-
mações estão no boletim Fo-
cus, publicação semanal do 
BC feita com base em estima-
tivas do mercado financeiro 
para os principais indicado-
res da economia.

As projeções para a re-
tração da produção indus-
trial, este ano, têm piorado 
há 14 semanas. Desta vez, a 
estimativa de queda passou 
de 1,55% para 1,78%. No 
próximo ano, a expectativa é 
que haverá recuperação, com 
crescimento de 4,5%.  

A expectativa para a co-
tação do dólar ao final do ano 
permanece em R$ 2, tanto 
para 2012 quanto para 2013. 
A previsão para o superávit 
comercial (saldo positivo de 
exportações menos impor-
tações) passou de US$ 18 bi-
lhões para US$ 18,04 bilhões, 
neste ano, e permanece em 
US$ 15 bilhões, em 2013.

Foto: Antonio Cruz-ABr

Marcos Chagas
Da Agência Brasil

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

Brasília - Ao comentar o 
Programa Tecnologia da Infor-
mação Maior, lançado no dia 
20 de agosto, a presidente Dil-
ma Rousseff disse ontem que 
o desafio do país é erradicar a 
pobreza e, ao mesmo tempo, 
produzir ciência e tecnologia, 
agregando valor à produção. 
“Esse é o caminho para o Bra-
sil chegar à economia do co-
nhecimento e se encaminhar 
cada vez mais para ser uma 
grande nação”, ressaltou.

No programa semanal 
Café com a Presidenta, ela 
lembrou que a previsão de 
investimentos chega a R$ 500 
milhões voltados para o estí-
mulo ao desenvolvimento e 
à produção de softwares no 
país. Segundo Dilma, o Brasil 
conta com quase 9 mil em-
presas que desenvolvem sof-
twares, mas o objetivo do go-
verno é ampliar esse número.

“Por isso, vamos investir 
nas pequenas empresas de 
tecnologia, que geram mui-
tos empregos – principal-
mente contando com jovens 
que têm uma imensa capaci-
dade de criar. Uma das medi-
das mais importantes desse 
programa é que nós vamos 
oferecer cursos para 50 mil 
trabalhadores do setor de 
tecnologia da informação.”

A presidente também 
destacou medidas lançadas 

dentro do programa de po-
lítica industrial Brasil Maior 
para fortalecer e ampliar a 
indústria de tecnologia da in-
formação. Uma das ações tra-
ta da redução do valor que as 
empresas de softwares e de 
tecnologia da informação pa-
gam à Previdência (desonera-
ção da folha de pagamento).

“Ela é importante porque 
reduz o custo do trabalho e au-
menta a competitividade das 
empresas”, disse. “Nós tam-
bém reduzimos os impostos 
para as empresas que quei-
ram produzir semicondutores 
e tablets no Brasil”, completou.

Dilma comentou ainda 
os resultados da Olimpíada 
Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas (Obmep), 
ocorrida na semana passada 
no Rio de Janeiro. Ao todo, 
mais de 18 milhões de alunos 
de 44 mil escolas públicas de 
todo o país participaram da 
competição – 500 deles fo-
ram premiados.

“A matemática é o pri-
meiro passo para o desen-
volvimento científico e para 
a inovação tecnológica, por-
que é a base de todas as ci-
ências e é fundamental para 
o aprendizado das engenha-
rias, da física, da tecnologia 
da informação, da ciência dos 
computadores, por exemplo. 
A matemática ajuda a des-
pertar o interesse dos nossos 
jovens pela ciência e pelo co-
nhecimento.”

Dilma: país tem desafio 
de produzir tecnologia

INVESTIMENTOS

Brasília – O ministro-relator da 
Ação Penal 470, o chamado processo 
do mensalão, considerou ontem culpa-
dos do crime de gestão fraudulenta de 
instituição financeira os ex-dirigentes 
do Banco Rural, Kátia Rabello, José 
Roberto Salgado, Vinícius Samarane e 
Ayanna Tenório. “Em divisão de tare-
fas típicas de uma quadrilha, (os réus) 
atuaram intensamente na aprovação 
de empréstimos bancários”, disse Joa-
quim Barbosa.

Para o ministro, as operações fi-
nanceiras de empréstimos em favor do 
PT e das empresas SMP&B e da Grafitti, 
de Marcos Valério, foram “simuladas” 
e os ex-dirigentes do Rural “utilizaram 
dolosamente de instrumentos fraudu-
lentos”. O magistrado ressaltou que o 
crime foi praticado em um ato orques-
trado. “Nesse contexto, não é necessá-
rio que cada um dos réus tenha parti-
cipado de todas as etapas do processo. 
Com a divisão de tarefas, cabia a cada 
um uma função que contribuía para o 
sucesso da operação final”, destacou.

Segundo o relator, as operações de 
crédito, que começaram em 2003, com 
empréstimos de R$ 19 milhões e R$ 10 
milhões, eram temerárias. “Os emprés-
timos foram concedidos sem nenhum 
embasamento técnico e sem nenhuma 
garantia de pagamento. O patrimônio 
dos fiadores era incompatível aos valo-
res repassados”, argumentou.

“Os principais dirigentes do ban-

co, justamente para encobrir o cará-
ter simulado dessa operação, utiliza-
ram mecanismos fraudulentos, como 
a sucessiva renovação dos contratos, 
incorreta classificação do risco dessas 
operações, desconsideração da insufi-
ciência financeira (das agências de pu-
blicidade)”, disse.

Joaquim Barbosa ainda rebateu 
detalhadamente as teses da defesa de 
cada um dos réus do chamado núcleo 
financeiro. Entre as sustentações dos 
advogados de defesa está a veracida-
de das operações. “Não se sustenta a 
alegação dos réus de que os emprés-
timos em questão não seriam simula-
dos. Os acusados procuram distorcer o 
sentido e o alcance do laudo do Banco 
Central”, apontou.

Os advogados defenderam ainda 
que não haveria prova contra os réus, 
e Barbosa argumentou que os autos 
do processo demonstraram o contrá-
rio.

O relator afirmou que os emprés-
timos concedidos pelo banco às agên-
cias Graffiti e SMP&B não seguiam 
critérios técnicos e estavam em desa-
cordo com a capacidade financeira das 
empresas de publicidade. Além disso, 
foram concedidos empréstimos apesar 
do histórico recente de perda financei-
ra das agências.

As fraudes nos registros do Banco 
Rural, segundo Barbosa, tinham o ob-
jetivo de esconder os desvios, a origem 
e o destino do dinheiro. Segundo ele, 
houve “uma engenharia contábil” nos 
registros dos empréstimos. 

Joaquim Barbosa condena 4 
ex-dirigentes do Banco Rural

JULGAMENTO DO MENSALÃO

Heloisa Cristaldo
Da Agência Brasil

Renata Giraldi
Da Agência Brasil

Kelly Oliveira
Da Agência Brasil

Termina prazo 
para checar 
fotos na urna 
eletrônica

Estimativa de 
crescimento 
da economia 
cai novamente

Paulo Paim disse que tentará evitar que prosperem tentativas de restrição das conquistas de 1998
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EUA vão pressionar o Irã para
evitar uma guerra com Israel

MUNDO

O governo norte-americano
pretende adotar medidas para 
prevenir um ataque israelense

O governo do presidente 
americano, Barack Obama, 
prevê adotar uma série de 
medidas para prevenir um 
ataque de Israel contra o Irã 
e forçar Teerã a negociar mais 
seriamente seu programa nu-
clear, informa o jornal New 
York Times. Com base em 
fontes militares que não têm 
os nomes revelados, o jornal 
afirma que durante setembro 
os Estados Unidos e outros 25 
países realizarão o maior ex-
ercício de varredura no Golfo, 
em uma ação para impedir o 
Irã de tentar bloquear a pas-
sagem de petroleiros pelo es-
treito de Ormuz. 

Washington também 
instalará um novo sistema 
de radar no Qatar, que será 
ajustado aos radares já pre-
sentes em Israel e Turquia 
para obter uma ampla cob-
ertura antimísseis, completa 
o jornal. A Agência Internac-
ional de Energia Atômica 
(AIEA) informou na semana 
passada que o Irã duplicou 
a capacidade de enriquec-

imento de urânio na usina 
subterrânea de Fordo, ape-
sar das resoluções e sanções 
do Conselho de Segurança da 
ONU e das ameaças de uma 
ação militar israelense.

A autoridade nuclear 
também destacou que as 
inspeções da base militar de 
Marchin, onde o Irã suposta-
mente desenvolve pesquisas 
sobre armas nucleares, fo-
ram dificultadas por supostas 
limpezas antes das visitas. 
Diante de todos os elemen-
tos, os serviços de inteligên-
cia dos Estados Unidos e de 
Israel debatem sobre uma 
nova operação oculta como foi 
a chamada “Olympic Games”, a 
ciberoperação pela qual foram 
infectadas as centrífugas nu-
cleares do Irã, destaca o NYT.

O jornal recorda que um 
erro no código de informáti-
ca alertou o Irã do ataque em 
2010 e obrigou o país a modi-
ficar a localização das centrais 
nucleares para evitar ataques. 
Estas opções constituem 
uma alternativa para as au-
toridades israelenses para 
evitar uma ofensiva militar 
que provavelmente desataria 
um novo conflito no Oriente 
Médio, segundo o jornal.

O Conselho Executivo das 
Ilhas Malvinas agendou, oficial-
mente, para março de 2013, a re-
alização de um referendo sobre a 
soberania do arquipélago.

Segundo a entidade, o ob-
jetivo da consulta é “resolver a 
questão do status político” das 
ilhas, atualmente sob domínio 
do Reino Unido. A Argentina, 
porém, reivindica há anos a so-

berania do arquipélago, que 
continua em poder dos ingleses.

“A votação foi planejada para 
março de 2013 e o dia exato será 
determinado pelo Chefe do Execu-
tivo (Keith Padgett) após consul-
tas com membros da Assembleia 
Legislativa”, afirmou o Conselho 
Executivo em um comunicado. 

Poderão participar do refe-
rendo os habitantes regulariza-

dos do arquipélago com idade 
igual ou superior a 18 anos.

 A Guerra das Malvinas, ocor-
rida entre 2 de abril e 14 de junho 
de 1982, foi um conflito armado 
entre Argentina e Reino Unido 
pela soberania do arquipélago, 
hoje pertencente aos britânicos. 
Ao menos 649 militares argenti-
nos morreram, 255 britânicos e 
três civis.

Ilhas Malvinas marca referendo sobre 
soberania do arquipélago para 2013 

SAÍDA PARA CONFLITO

Colômbia  (Ansa) - Ao me-
nos sete supostos guerrilheiros 
das Forças Armadas Revolu-
cionárias da Colômbia (Farc) 
morreram ontem depois de 
um bombardeio lançado por 
militares nas zona rural de 
Puerto Concordía, no estado de 
Meta, no centro do país.

Segundo o ministro da De-
fesa, Juan Carlos Pinzón, além 
dos sete mortos, outro cinco 
homens foram presos na mes-
ma operação.

“Esta é uma mensagem 
clara do compromisso e da 
vontade da força pública em 
continuar trabalhando sem 
descanso para combater os 
diferentes grupos terroristas e 
criminosos que atentam con-
tra os colombianos”, assegurou 
Pinzón. As mortes são regis-

tradas no mesmo dia em que 
o presidente da Colômbia, Juan 
Manuel Santos, reafirmou sua 
vontade em acabar com o con-
flito interno que seu país vive 
há cinco décadas, mediante o 
diálogo com os grupos guerri-
lheiros mas sem repetir os “er-
ros do passado”, em referência 
a fracassadas tentativas de paz.

“Tomara que possamos 
chegar a este sonho que temos 
todos os colombianos porque 
levamos quase 50 anos nesta 
guerra que nos causa tanta dor 
e tanta violência”, disse o man-
datário.

Na semana passada, San-
tos já tinha anunciado a pos-
sibilidade do início de diálogo 
entre o governo e as Farc, que 
possa conduzir a um eventual 
processo de paz.

Bombardeio do Exército mata
sete guerrelheiros das Farc

NA COLÔMBIA

Manifestantes pedem a saída do Reino Unido das ilhas Malvinas durante a realização de protesto na Argentina, em janeiro deste ano

FOTOS: Divulgação

Após uma série de investigações so-
bre a denúncia de massacre envolvendo 
80 indígenas ianomâmis, o governo da 
Venezuela informou no último  domin-
go que são improcedentes e falsas as in-
formações. A ministra do Poder Popular 
para os Povos Indígenas, Nicia Maldona-
do, responsável pela apuração do caso, 
disse à emissora estatal de televisão ve-
nezuelana, VTV, que não há evidências 
sobre a suspeita. 

“Nós podemos dizer ao país que não 
havia evidência alguma de qualquer mor-
te ou de queima de casas, nem de mas-
sacre de ianomâmis no Alto Orinoco”, 
disse. O crime, segundo denúncias de or-
ganizações não governamentais, ocorreu 
na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. 

A ministra disse ainda que seu com-
promisso é ‘’agir de forma transparente 
e legal’’ na apuração de qualquer infor-
mação envolvendo denúncias de povos 
indígenas. ‘’Felizmente tudo acabou se 
confirmando como falso’’, disse ela. 

Desde o dia 31 de agosto, a Comis-

são das Forças Armadas Nacionais Boli-
varianas, a Procuradoria-Geral da Repú-
blica, a Defensoria Pública, o Ministério 
dos Povos Indígenas, o Ministério das 
Relações Exteriores e o Corpo de Inves-
tigações Científicas, Penais e Criminais 
investigam as denúncias. 

Na semana passada, o embaixador 
do Brasil na Venezuela, José Antonio 
Marcondes de Carvalho, encaminhou um 
pedido formal às autoridades para verifi-
car o teor e a veracidade das notícias so-
bre o assassinato de índios ianomâmis por 
garimpeiros brasileiros. 

De acordo com a Coordenação das 
Organizações Indígenas da Amazônia 
(Coiam), o massacre dos indígenas ocor-
reu em julho deste ano, na fronteira do 
Brasil com a Venezuela. O Coiam divul-
gou um documento baseado no relato 
de três indígenas que dizem ter sobrevi-
vido ao massacre. 

No relato, os indígenas contam que 
garimpeiros cercaram a casa coletiva, dis-
pararam contra eles e atearam fogo à casa. 

Venezuela nega que houve massacre de índios por brasileiros

Ianomâmis vivem em regiões da floresta amazônica; segundo relatos, massacre teria sido em julho

Um total de 162 dos 270 
mineiros detidos após o mas-
sacre de 34 colegas por dis-
paros feitos pela polícia no 
dia 16 de agosto na África do 
Sul foram postos em liberda-
de ontem, devido à retirada 
das acusações de assassinato 
apresentados contra eles, in-
formou um porta-voz da Pro-
curadoria do país. 

“O resto (108) obterão a 
fiança na quinta-feira”, con-
firmou o porta-voz da Pro-
curadoria da província sul-a-
fricana do noroeste, Frank 
Lesenyego.

O órgão judicial já ti-
nha anunciado no domin-
go que todos os mineiros 
detidos após o massacre 
na mina de platina da em-

presa Lonmin em Marikana 
(a 100 km de Johanesbur-
go) serão libertados depois 
da retirada provisória das 
acusações de assassinato 
até que termine a investi-
gação sobre o massacre. 

A acusação formal aos 
mineiros chocou o país e o 
ministro sul-africano de Jus-
tiça, Jeff Radebe, que pediu 

explicações sobre seu fun-
damento.

A Procuradoria Geral 
acrescentou que os detidos 
que não contem com um do-
micílio confirmado sairão na 
quinta-feira, quando a polícia 
conseguir averiguar os ende-
reços, caso sejam requeridos 
novamente pela Justiça no 
futuro. 

África do Sul liberta 162 mineiros presos 
acusados do assassinato de 34 colegas
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Galo já sonha em ficar 
entre os 4 melhores
no Brasileiro da Série C

tour do rio

Paraibano é o primeiro 
no país a ganhar a 
competição internacional

Kleber faz história no ciclismo
O atleta paraibano Kle-

ber Ramos fez história no 
ciclismo nacional no último 
domingo. Após chegar em 
sétimo colocado na última 
etapa do Tour do Rio, Kle-
ber conquistou o título da 
competição e se sagrou o pri-
meiro brasileiro a vencer o 
torneio internacional. Foram 
disputadas cinco etapas. O 
próximo desafio do paraiba-
no agora será no dia 23 deste 
mês, na cidade de Mossoró, 
no Rio Grande do Norte, onde 
será realizada a 63ª Prova 
Governador Dix-Sept Rosado.

Vencedor das últimas 
duas etapas, Kleber Ramos, 
que é de Soledade-PB, man-
teve a tática que o fez dono 
da camisa amarela no trecho 
Rio das Ostras-Rio de Janeiro. 
O sprintista da equipe Real 
Cycling Team se manteve 
quase todo o tempo atrás do 
pelotão, junto com os compa-
nheiros de equipe, ignorando 
as fugas. Ditando o ritmo da 
prova, eles compactaram o 
pelotão já na Ponte Rio-Ni-
terói e desceram, com Kleber 
à frente, no sprint final na 
Quinta da Boa Vista, para se-
rem recebidos com festa por 
milhares de pessoas. 

Roberto Pinheiro, da 

Funvic/Pindamonhangaba, 
foi o vencedor do trecho, 
seguido de Edgardo Simon 
(RealCycling Team) e Ricardo 
Ortis (São Francisco), num 
pódio também inédito com 
três brasileiros. Foi a melhor 
participação brasileira na 
história da competição.

O pai de Kleber Ramos, 
José Félix da Silva, que tam-
bém é ciclista e participa de 
competições na categoria 
Master, ficou feliz e comemo-
rou a vitória alcançada pelo 
filho no Tour do Rio. “É muito 
gratificante saber que ele ven-
ceu uma prova difícil e tradi-
cional como o Tour do Rio. Ti-
nha sete países estrangeiros 
competindo e a gente ver um 
paraibano defendendo esse 
título e ser o primeiro atleta 
do Brasil a ganhar é uma hon-
ra muito grande para nós. Não 
só para nós, mas para a Paraí-
ba e para o Brasil”, disse o pai 
do ciclista paraibano.

Recentemente José Félix 
integrou a equipe paraibana 
que viajou a cidade de São 
Luiz, no Maranhão, para com-
petir na Copa Nordeste 2012. 
O pai de Kleber Ramos foi 
um dos destaques da equipe 
do Estado. José trouxe para 
casa três medalhas de ouro 
na categoria Master 55-59. 
No final do evento, a Paraíba 
terminou em terceiro lugar 
geral com oito medalhas de 
ouro, três de prata e três de 
bronze.

Herbert Clemente
Especial para A União

Elivelton Santos, da 
Baia da Traição, foi o princi-
pal destaque da Paraíba na 
terceira etapa do Nordes-
tino de Surf, realizada no 
último final de semana, em 
Intermares, Cabedelo. Mes-
mo integrante da categoria 
Sub-16, ele correu na Open 
e confirmou a boa fase com 
belas manobras. A competi-
ção contou com o apoio da 
Prefeitura de João Pessoa, 
por meio da Secretaria de Ju-
ventude, Esporte e Recreação 
(Sejer).

Na categoria Sub-18 
(Júnior), outro destaque pa-
raibano: o surfista Denner 
Carvalho, revelado para o 
esporte na Praia do Bessa, 
ficou com o primeiro lugar 
e foi considerado a surpresa 
da competição, pois foi sua 

estreia numa etapa nordesti-
na do Circuito de Surf.

 José Francisco Fininho 
foi vice-campeão na Open e 
no Sub-18, e fortaleceu sua 
marca na temporada 2012. 
Ele aumentou sua vantagem 
na Open, onde passou a 2,7 
mil pontos, além de assumir 
a ponta do ranking Júnior. Na 
Open Feminina, a Paraíba foi 
à final com Rayssa Fernan-
des, que ficou em segundo 
lugar depois do confronto 
com as cearenses. Juliana 
Sousa foi a campeã da prova.

Na categoria master, o 
paraibano Saulo Carvalho fi-
cou com o título de campeão, 
depois de uma disputa com 
mais dois paraibanos: Pau-
lo Germano e Liro Boy. Nos 
pranchões do Longboard, o 
segundo lugar de Alessandro 

Mendes fortaleceu a marca 
do surf paraibano. Ele per-
deu a primeira posição para 
o cearense Geraldo Lemos, 
que usou toda sua experiên-
cia de líder do Brasileiro de 
Longboard Profissional para 
vencer. Outro paraibano que 
competiu bem foi Jonas Ro-
drigues, o Marretinha, quarto 
colocado Sub-14 (Iniciante). 

 O secretário de Espor-
tes de João Pessoa, Thiago 
Pacheco, destacou o em-
penho dos paraibanos na 
montagem da estrutura e 
na busca de títulos impor-
tantes. “Acredito que nosso 
apoio foi fundamental nessa 
etapa nordestina de surf. Os 
paraibanos montaram uma 
estrutura de bom nível e os 
nossos surfistas fizeram bo-
nito”, disse.

Elivelton Santos confirma a
boa fase e vence Nordestino

Na terceira etapa do 
Mitsubishi Motorsports 
Nordeste, realizada em 
João Pessoa no último 
sábado, foram arreca-
dadas cerca de seis to-
neladas de alimentos, 
entregues ao Núcleo de 
Apoio a Casa da Criança 
com Câncer, Apoitchá e 
Comunidade Filhos da 
Misericórdia. 

Nos 18 anos de exis-
tência da competição, 
mais de 800 toneladas 
de alimentos foram dis-
tribuídas para entidades 
assistenciais das cidades 
que recebem o even-
to. A próxima e última 
parada da temporada 
2012 do rali da Mitsu-
bishi no Nordeste será 
em Fortaleza-CE, no dia 
10 de novembro. 

As praias e as pai-
sagens naturais de João 
Pessoa foram tomadas 
pela forte chuva na ma-
nhã do sábado passado. 
Mas o céu escuro não 
desanimou as quase 200 
duplas, que colocaram 
seus veículos 4x4 nas 
trilhas da terceira etapa 
do Mitsubishi Motors-
ports Nordeste, na capi-
tal paraibana.

Na categoria Gra-
duados, destinada aos 
mais experientes, e Tu-
rismo, com experiência 
intermediária, as duplas 

terceira etapa arrecada seis 
toneladas de alimentos em JP

RALi

já estão de olho na pre-
miação no final do cam-
peonato. Afinal, a próxi-
ma etapa, em Fortaleza, 
será a última e decisiva. 
As cinco primeiras du-
plas das duas categorias 
estão muito próximas 
na classificação geral e 
todos são candidatos ao 
título.

“Temos que nos con-
centrar e andar na me-
dida certa em Fortaleza, 
mas com muita calma”, 
disse o navegador poti-
guar Wellington Resen-
de que, ao lado do piloto 
Terêncio de Albuquer-
que Mello, venceu na ca-
tegoria Graduados. Com 
a vitória na prova de sá-
bado, a dupla está ago-
ra na terceira posição da 
classificação geral, com 
70 pontos, cinco atrás 
dos primeiros colocados, 

os conterrâneos Omar 
Dantas Filho e Bruno 
Dantas Santos.

Quem também fez 
uma boa prova e está 
na briga pelo título da 
categoria Turismo foi a 
dupla Nelson Holanda 
Cavalcanti Júnior e Flá-
vio Figueiredo Lima, de 
Recife-PE. “Foi uma eta-
pa muito emocionan-
te. Estávamos brigan-
do por essa vitória há 
muito tempo e viemos 
com muita vontade de 
acertar. Nossa meta é o 
Atacama”, comemorou 
o piloto, fazendo refe-
rência à premiação da 
categoria, uma viagem 
ao hotel Explora Ataca-
ma, no Chile. “Não sabia 
se iríamos para a etapa 
de Fortaleza, mas agora 
não tem nem o que pen-
sar”, confessou ele.

Muita aventura e solidariedade no Mitsubishi do Nordeste

FOTOS Divulgação

Kleber Ramos (E) que nasceu em Soledade-PB comemora a façanha ao final da prova realizada no último domingo no Rio de Janeiro

O paraibano numa de suas manobras radicais no Mar do Macaco, em Cabedelo, no último fim de semana



Alan recebe o ouro e Pistorius
reconhece vitória do brasileiro

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 4 de setembro de 2012

AMADOR

Sul-africano havia dito, 
após ser derrotado, que 
a prova não foi justa

E não é que a Desportiva 
Guarabira agora ameaça um 
dos clubes sertanejos no 
acesso à Primeira Divisão 
depois da vitória de 1 a 0 
sobre o Cruzeiro. O time de 
Itaporanga, antes grande 
favorito, está numa situação 
bastante complicada porque 
amanhã vai enfrentar o Atlé-
tico em Cajazeiras com o ad-
versário também precisando 
do resultado. Já a Desportiva pega o Miramar em 
João Pessoa com amplas possibilidades de vencer, 
pois o time de Cabedelo, já eliminado, dispensou 
quase todo o elenco para reduzir despesas e ficou 
como livre atirador. A Segundona esquentou!

Segunda Divisão

Uma vitória
inquestionável

O Salgueiro escapou de levar uma goleada bem 
maior no Amigão, domingo passado, diante da excelente 
exibição do Treze que fez quatro gols e merecia ter feito 
bem mais, dada a pressão em cima do adversário nos 
dois tempos de jogo. A equipe pernambucana mostrou-
se apática e posicionada em campo com a intenção de 
sair de campo com um empate. Pagou caro pela falta 
de agressividade ao enfrentar um adversário destemido, 
ferido pelas duas última derrotas e determinado. 

Os jogadores deram um bom exemplo como se de-
fende uma camisa. Na hora de dar o chutão até jogador 
de qualidade o fez, mostrando o quanto o time estava 
compromissado com a vitória. Acho que foi a melhor 
exibição do Galo no Campeonato Brasileiro da Série C.

A equipe alvinegra não deixou o adversário respirar 
em momento algum do jogo em que Ney Mineiro foi o 
destaque com três gols. Ainda tem mais dois jogos em 
casa contra o Icasa, próximo domingo, e Santa Cruz no 
próximo dia 16. A pegada tem de continuar e o jogo de 
ontem tem de ser lembrado, mas sem perder o foco 
porque a responsabilidade só tende a aumentar no jogo 
seguinte.

De Campina Grande ainda tivemos outra notícia boa, 
esta no último sábado, quando o Campinense venceu 
o CSA e agora só precisa de um empate em Maceió, 
dia nove, para ficar ainda mais perto do acesso. Quem 
assistiu ao jogo me revelou que mais uma vez o time 
não convenceu e a vitória surgiu mais da determinação 
dos jogadores de que da aplicação tática. O gol da vitória 
surgiu no finalzinho da partida e coube o heroísmo a 
Marquinho Marabá estabelecer o 2 a 1. Quanto ao Sousa 
ficamos tristes com a derrota em casa por 1 a 0, o que 
dificulta a classificação para o jogo de volta em Mossoró. 
Porém, nada está perdido. Vamos a luta para reverter o 
resultado. 

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Botafogo e CSP seguem 
treinando forte para as dis-
putas da Copa Paraíba Sub-21, 
prevista para começar no 
próximo dia 23. O Treze é o 
terceiro clube. Resta saber se 
os classificados da Segunda 
Divisão irão participar.

Copa Paraíba

O Botafogo Espectros segue fazendo uma campanha irrepre-
ensível no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Na 
tarde do último sábado, os paraibanos foram a Camaragibe, 
em Pernambuco, e venceram o Recife Mariners por incontes-
táveis 58 a 0. Foi a quarta vitória do time em quatro jogos. 

Vem aí dois amistosos 
da Seleção Brasileira com 
adversários incríveis. O 
primeiro com a África do 
Sul, dia sete em São Paulo, 
e o segundo dia 10, diante 
da China, no Recife. A CBF 
quer mesmo festa de gols.

Seleção

Espectros

O Parahyba de João Pessoa fez dois amistosos na sex-
ta-feira, dia 31, em Itabaiana, contra o Náutico, do Recife. 
Na categoria Sub-13, o time pernambucano venceu por 6 a 
0 e Sub-15 a vitória foi de 5 a 0. A diferença técnica ficou 
evidente e mostrou que o Parahyba precisa evoluir.

Amistosos

Oscar Pistorius recla-
mou, lamentou, protestou, 
mas teve que se conformar: 
o mais rápido nos 200m T44 
das Paralimpíadas foi Alan 
Fonteles. Depois da prova 
do último domingo à noite, 
cercada por polêmicas, o 
sul-africano e o brasileiro 
voltaram a ficar lado a lado 
na manhã de ontem, para su-
bir ao pódio. Se Alan não es-
condia a felicidade pelo ouro, 
Pistorius não disfarçava o 
sorriso amarelo pela derrota.

O atleta sul-africano pe-
diu desculpas ontem por suas 

declarações depois da prova, 
quando criticou as próteses 
dos adversários.

“Acredito que existe um 
problema, mas reconheço 
que abrir este debate logo 
depois da prova foi inapro-
priado”, afirma Pistorius em 
um comunicado.

“Não desejo nunca arrui-
nar o momento no qual um 
atleta triunfa e peço descul-
pas pelo momento que esco-
lhi para fazer as declarações”, 
completa a nota.

Pistorius fez uma refe-
rência direta ao brasileiro, 
medalhista de ouro.

“Era o momento de Alan 
e quero insistir no respeito 
que tenho por ele. Sou um 

atleta paralímpico orgulhoso 
e acredito na igualdade no es-
porte”, destacou.

No domingo, nos Jogos 
Paralímpicos de Londres, 
Alan Fonteles surpreendeu 
ao vencer a prova dos 200 
metros na classe T44 e su-
perar Pistorius, que também 
disputou os Jogos Olímpicos. 
O sul-africano denunciou em 
uma entrevista após a prova 
as próteses utilizadas pelos 
adversários, muito longas 
na opinião dele, e criticou as 
entidades paralímpicas por 
permitir o uso das mesmas.

“Não quero tirar o méri-
to de Alan, é um grande atle-
ta, mas as próteses dele fica-
ram mais longas nos últimos 

meses”, comentou Pistorius 
depois da corrida.

“Vocês viram como ele 
voltou de longe. A corrida 
não foi justa, fiz o meu me-
lhor. O Comitê Paralímpico 
não quis escutar minhas 
observações e não posso 
fazer nada contra atletas 
que ficam mais altos ao 
correr com próteses incri-
velmente longas”, comple-
tou o sul-africano.

Alan Fonteles, de 20 
anos, que teve as duas per-
nas amputadas com apenas 
21 dias de vida, ainda terá 
outros dois duelos com Pis-
torius em Londres, nas pro-
vas dos 100m e 400m da 
classe T44. 

Alan Fonteles (C) ao lado do sul-africano Oscar Pistorius (E) e Blaker Leeper, o terceiro colocado, durante a premiação de ontem

 Minutos antes de receber sua 
medalha de ouro pela vitória nos 
200m T11, a brasileira Terezinha 
Guilhermina conseguiu vaga em 
mais uma final. Ela foi a segunda 
mais rápida em sua bateria dos 
400m T12 e avançou para a deci-
são com o terceiro melhor tempo 
desta segunda (58s41).

A mais rápida foi a francesa 
Assia El Hannouni (55s50), e o se-
gundo tempo foi feito pela ucra-
niana Oxana Boturchuk (55s93). 
A quarta competidora na decisão 
será a mexicana Daniela Maldo-
nado (58s86). A final acontece 
hoje, por volta de 17h13m (de 
Brasília).

A manhã de ontem ainda re-
servou um outro grande momen-
to para a brasileira de 33 anos. 
Ao lado do atleta-guia Guilherme 
Santana, ela subiu ao lugar mais 
alto do pódio e até dançou antes 
de receber o ouro pela vitória da 
noite do último domingo na final 
dos 200m T11. Sua compatriota 
Jerusa Santos ficou com a prata.

O Brasil também avançou à final 
nos 100m T53, com Ariosvaldo Silva, 
o Parré, fazendo o quinto melhor 
tempo das eliminatórias (15s22). Na 
final do lançamento de disco, Paulo 
Douglas Souza ficou na nona posi-
ção com a marca de 32,86m. O cam-
peão foi o alemão Sebastian Dietz 
(38,54m). No arremesso de peso, Lu-
ciano Pereira ficou no 200 lugar, com 
a marca de 9,29m e 632 pontos. O 
vencedor foi o ucraniano Andrii Ho-
livets (16,25m e 991 pontos).

Terezinha Guilhermina também brilha no atletismo

Terezinha Guilhermina e Guilherme Santana se classificaram para a final dos 400m

Luiz Henrique, Jerusa Santos, Terezinha Guilhermina e Guilherme Santana no pódio

FOTOS: CPB/Divulgação



Treze almeja se aproximar do G4
BRASILEIRO DA SÉRIE C

FUTEBOL 
PARAÍBA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 4 de setembro de 2012

Após vencer Salgueiro, a 
meta é ganhar do Icasa e 
do Santa ainda no Amigão

Série C - Grupo A 
Times PG J V E D GP GC SG
10  Luverdense-MT  22  10  7  1  2  20  14  6
20  Fortaleza-CE  21  10  6  3  1  13  5  8
30  Santa Cruz-PE  14  10  3  5  2  20  13  7
40  Paysandu-PA  14  10  3  5  2  13  11  2
50  Salgueiro-PE  13  10  3  4  3  17  17  0
60  Águia-PA  13  10  3  4  3  14  18  -4
70  Icasa-CE  12  10  3  3  4  9  12  -3
80  Treze-PB  10  10  3  1  6  12  17  -5 
90  Cuiabá-MT  9  10  1  6  3  7  10  -3 
100  Guarany-CE  5  10  1  2  7  11  19  -8 
Próximos jogos
8/9 16h  Paysandu-PA  x  Guarany-CE 
9/9  Treze-PB  x  Icasa-CE 
  Cuiabá-MT  x  Águia-PA 
 17h  Fortaleza-CE  x  Luverdense-MT 
13/9 20h30  Santa Cruz-PE  x  Salgueiro-PE 

Classificação

Paraibano - Segunda Divisão - Quadrangular Final
Times PG J V E D GP GC SG
10  Atlético 10  4  3  1  0  7  2  5
20  Cruzeiro  7  4  2  1  1  8  3  5
30 Desportiva  6  4  2  0  2  4  7  -3
40 Miramar  0  4  0  0  4  5  12 -7
Próximos jogos 
Amanhã- 5/9 -  Atlético              x   Cruzeiro
           Miramar      x    Desportiva

Após a goleada contra 
o Salgueiro-PE (4 a 0),  no 
último domingo, no Estádio 
Amigão, o Treze pretende 
aproveitar os dois jogos con-
secutivos em casa, pelo grupo 
A da Série D do Brasileiro para 
fugir das última posições. O 
primeiro desafio acontecerá 
no próximo domingo, às 16h, 
diante do Icasa-CE, enquan-
to o segundo, contra o Santa 
Cruz-PE, no mesmo horário, 
nas 11ª e 12ª rodadas, res-
pectivamente. Com 10 pontos 
ganhos e na oitava posição o 
Galo da Borborema sabe que 
fazer o dever de casa é fun-
damental para quem almeja 
permanecer na competição. 

 De acordo com o treina-
dor trezeano, Marcelo Vilar, a 
boa vitória contra os pernam-
bucanos trouxe uma motiva-
ção a mais para o grupo, que 
tem todas as possibilidades 
de melhorar durante a dispu-
ta. “Acredito que estamos no 
caminho certo para melhorar 
e se manter na Série C. Vencer 
em casa é uma obrigação e 
temos que obter as duas pró-
ximas vitórias para encostar 
nos primeiros colocados”, ob-
servou. Sobre a reabilitação 
contra o time pernambucano, 
Vilar destacou a superação e 
o empenho de um time que 
fez por merecer a vitória. 

De acordo com o coman-
dante alvinegro foi a melhor 
exibição da equipe na dispu-
ta, ressaltando que os joga-
dores foram determinados e 
mostraram que podem me-
lhorar no decorrer dos jogos. 
“Foi uma vitória da supera-
ção, numa equipe que vem 
sofrendo com a falta de entro-
samento. Queremos manter o 
nível e tentar os seis pontos 
nos dois próximos compro-
missos em Campina Grande”, 
frisou. O grupo retorna hoje 
pela manhã aos treinamen-
tos, no Estádio Presidente 
Vargas, quando iniciará os 
preparativos para encarar os 
cearenses. Possivelmente a 
escalação será mantida, com 
o aproveitamento do atacan-
te Nei  Mineiro, que marcou 
três gols na goleada de 4 a 0, 
diante do Salgueiro-PE.

Sousa terá três 
novidades para
jogo de volta
em Mossoró

O Sousa terá três novida-
des para enfrentar o Baraúnas 
de Mossoró-RN, no próximo 
domingo, às 17h, no Estádio 
Leonardo Manoel Nogueira, 
o Nogueirão, no jogo de volta 
das oitavas de final da Série D 
do Brasileiro. Genivaldo (go-
leiro) e Misso (volante) cum-
priram suspensões automáti-
cas, além do Daniel (volante), 
que deve ser liberado pelo De-
partamento Médico. 

Quem fica de fora é o za-
gueiro Henrique, que recebeu 
o terceiro cartão amarelo. Com 
um time reforçado para con-
quistar a vitória por uma dife-
rença de dois gols - caso vença 
por 1 a 0 a vaga será decidida 
nos pênaltis - para prosseguir 
na competição o treinador 
Suélio Lacerda acredita que o 
time possa reagir fora de casa. 

De acordo com o coman-
dante alviverde o Sousa não 
jogou e fez uma fraca exibi-
ção, sendo derrotado pelo 
time potiguar (1 a 0), no últi-
mo domingo, no Estádio Ma-
rizão, na Cidade Sorisso. “Da 
mesma maneira que eles ven-
ceram, nós podemos chegar 
lá e conseguir o objetivo. O 
problema foi a fraca atuação 
que tivemos, onde o grupo 
não rendeu o esperado, des-
perdiçando a chance de obter 
uma vantagem. Os reforços 
darão mais força para que 
possamos ganhar e conseguir 
a vaga para as quartas de fi-
nal”, comentou. O Dinossau-
ro retorna hoje pela manhã 
as atividades, quando dará 
início ao planejamento para 
encarar a partida de volta em 
solo potiguar. 

Com a obrigação de fazer 
gols e evitar levar o ex-técnico 
do Botafogo deve optar por 
um esquema ofensivo, com a 
escalação de três atacantes, de 
preferência, Vitinho, Nilsinho 
e Lima. Segundo ele, o Sousa 
terá que ser guerreiro e valen-
te para marcar os gols neces-
sários, sem esquecer de mar-
car o adversário. “Não temos 
outra opção a não ser vencer 
ou vencer para conseguir pas-
sar para a próxima fase. 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Campinense pode não ter Adriano
Felício para a decisão em Maceió

O meia Adriano Felício 
pode desfalcar o Campinense, 
na partida de volta, contra 
o Centro Sportivo Alagoano 
(CSA), marcado para o domin-
go (9), às 17h, no Estádio Rei 
Pelé, em Maceió, na Capital 
alagoana, pelas oitavas de 
final da Série D do Campe-
onato Brasileiro. O jogador 
deixou o campo na vitória 
da Raposa (2 a 1), no último 
sábado, no Amigão, com 
um estiramento na coxa es-
querda, sendo um problema 
para encarar novamente o 
time da terra dos marechais. 
Caso seja vetado pelo De-
partamento Médico, Nino 

Paraíba, Talisson e Isaias, são 
as opções para sair jogando 
de primeira. Outro que saiu 
se queixando de luxação no 
ombro direito foi o atacante 
Eduardo Rato, mas que não 
será problema para ser rela-
cionado no jogo decisivo por 
uma vaga nas quartas de final 
da competição.  

A novidade fica por conta 
do atacante Potita, que foi 
liberado pela diretoria para 
viajar na semana passada, no 
falecimento do pai que ocorreu 
na última sexta-feira. Satisfeito 
pela vitória da equipe que 
conseguiu o direito de jogar 
pelo empate para continuar 

na competição – se perder 
por 2 a 1 a decisão será nos 
pênaltis – o treinador Frei-
tas Nascimento, ressaltou a 
determinação e superação 
do grupo que buscou a todo 
momento a vitória. “Estão 
de parabéns pelo esforço em 
vencer a primeira e obter o 
direito de empatar no jogo 
de volta. Sabemos da pedreira 
que vamos enfrentar em Ma-
ceió, mas estamos confiantes 
que podemos trazer a vaga 
para o futebol paraibano”, 
avaliou. 

O técnico raposeiro ain-
da reclamou do árbitro per-
nambucano, Emerson Luiz 

Sobral, que prejudicou a 
equipe no gol do empate do 
time alagoano, quando não 
houve falta, além dos onze 
impedimentos marcados 
contra a Raposa. “Quan-
do reclamo da arbitragem 
dizem que estou querendo 
justificar. 

O problema é que o árbi-
tro marcou uma falta que não 
aconteceu, ocorrendo o gol 
do adversário, prejudicando 
o Campinense que estava na 
frente do placar. Espero que 
escale um trio mais experiente 
no próximo jogo, afinal, será 
uma decisão para as duas 
equipes”, observou Freitas. 

O atacante Ney Mineiro, com a bola, foi o grande destaque da partida ao marcar três dos quatro diante do Salgueiro-PE

Vitória da Desportiva preocupa o
Cruzeiro em busca da classificação

Três equipes estão na 
briga pelas duas vagas para 
o acesso a Divisão de Elite 
do Estadual de 2013, pelo 
Campeonato Paraibano da 
Segunda Divisão/2012. 
Faltando apenas duas roda-
das para o final do quadran-
gular decisivo da competição, 
Atlético de Cajazeiras lidera 
isoladamente, com 10 pontos 
ganhos, contra sete do Cru-
zeiro de Itaporanga, na vice, 
e a Desportiva Guarabira, 
que está na terceira, com 
seis. A penúltima rodada, 
que acontecerá amanhã, 
com a realização de dois 
jogos – Miramar e Desportiva 
(Graça), Atlético e Cruzeiro 
(Perpetão), ambos às 20h15 
– poderá definir os times que 
correm atrás das vagas para 
o Paraibano do próximo ano. 

   Caso derrote o rival em 
seus domínios o Atlético vai 

para 13 pontos e antecipará 
a conquista da vaga, sendo 
forte candidato ao título 
da Segundona. O Cruzeiro 
pode também obter a clas-
sificação, basta vencer o 
time cajazeirense, passando 

para 10 pontos e adquirir 
o direito de fazer parte do 
Campeonato Paraibano do 
próximo ano. Já a Desportiva 
Guarabira tem a obrigação 
de derrotar o Miramar de 
Cabedelo - que não marcou 

nenhum ponto e cumprirá 
apenas a tabela – e tentar 
a sorte contra o Atlético 
de Cajazeiras, no próximo 
domingo, no Estádio Sílvio 
Porto, na última rodada. 

  O Espantalho do Brejo 
vem de uma vitória (1 a 0), 
diante do Cruzeiro de Ita-
poranga, no último sábado, 
no Estádio Sílvio Porto. Os 
dois times sertanejos de-
pendem apenas de si para 
chegar as finais e conquis-
tarem o direito de disputar 
o Estadual/2013. 

Na sexta e última roda-
da, marcado para o próximo 
domingo, às 15h15, jogarão 
Desportiva Guarabira e 
Atlético de Cajazeiras (Es-
tádio Sílvio Porto, no Brejo 
paraibano) e Cruzeiro de 
Itaporanga e Miramar de 
Cabedelo (Zezão, no Vale 
do Piancó). 

Os jogadores do Cruzeiro estão agora apreensivos após derrota

FOTO: Divulgação
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Porto vende Hulk ao Zenit
R$ 153 MILHÕES

Agora é oficial: Hulk jo-
gará no futebol russo. Alvo 
de clubes ingleses no mer-
cado de transferências, o 
atacante assinou ontem um 
contrato por cinco anos com 
o Zenit St. Petersburg, onde 
vestirá a camisa 29. O atual 
bicampeão da Rússia pagará 
€ 60 milhões (cerca de R$ 
153 milhões) pelo jogador, 
que se apresentará à Seleção 
brasileira para os amistosos 
contra África do Sul (sexta-
feira, no Morumbi) e China 
(segunda-feira, no Arruda).

Ao contrário de outros 
países europeus, a janela para 
registros no país se encerra 
somente na quinta, o que pos-
sibilitou a demora na conclu-
são do negócio. O presidente 
do Dragão, Pinto da Costa, já 
havia rejeitado uma proposta 
na casa dos € 50 milhões (R$ 
128 milhões) na última sema-
na. A cláusula de rescisão do 
jogador era de € 100 milhões 
(R$ 255 milhões).

De acordo com o em-
presário do jogador, Teo-
doro Fonseca, os portistas 
receberão € 40 milhões (R$ 
102 milhões) por 85% dos 
direitos do atleta, enquan-
to o montante restante será 
distribuído pelo fundo que 
tinha 15% dos direitos des-
portivos (€ 9 milhões); pela 
comissão de 10% por inter-
mediação (€ 6 milhões); e 
pelo fundo de solidariedade, 
equivalente a 5% do valor 
global (€ 3 milhões). O agen-
te e o próprio Hulk recebe-
rão ainda € 2 milhões por 
conta de prêmios desporti-

vos. A informação é do diário 
“Correio da Manhã”.

Caso os números se con-
firmem, Hulk irá se tornar o 
jogador mais caro da atual 
janela de transferências, su-
perando o brasileiro Thiago 
Silva, que saiu do Milan para 
o Paris Saint-Germain por € 
42 milhões (aproximados R$ 
107 milhões). Desta forma, 
ele também seria o quinto jo-
gador mais caro da história, 
se igualando ao português 
Luis Figo, que foi contratado 
pelo Real Madrid junto ao 
arquirrival Barcelona por € 
60 milhões em 2000. Cristia-
no Ronaldo, Zidane, Ibrahi-
movic e Kaká estão à frente.

Sendo € 50 milhões ou 
€ 60 milhões, Hulk também 
ultrapassará o colombiano 
Falcao García como a maior 
venda do futebol português. 
O herói da conquista da Su-
percopa da Europa foi adqui-
rido pelo Atlético de Madri 
por € 47 milhões em 2011. 
Na Rússia, ele superará o 
camaronês Samuel Eto’o, ex
-Inter de Milão e atualmente 
no Anzhi, contratado por € 
27 milhões.

‘O Incrível Hulk’
Givanildo Vieira de Sou-

za, o Hulk, tem 26 anos e 
nasceu em Campina Gran-
de, na Paraíba. Ele recebeu 
o apelido desde os tempos 
de criança, quando assis-
tia ao desenho e imitava o 
personagem - é o único ho-
mem dos sete filhos de Djo-
van Souza e Socorro Souza. 
Curiosamente, tornou-se 
forte já quando adulto, no 
que seria sua marca regis-
trada dentro de campo.

Hulk começou sua car-

Paraibano se torna jogador 
mais caro da janela de 
transferência portuguesa

FOTOS: Divulgação

“Em três anos e meio de 
Palmeiras, eu nunca estive em uma 
situação tão ruim”. A frase é de 
um zagueiro de um time campeão 
há dois meses. Nem parece que 
em julho, Maurício Ramos estava 
entre os jogadores mais felizes 
dentro do gramado do Couto 
Pereira, levantando a taça da Copa 
do Brasil. Agora, no começo de 
setembro, o atleta pede ajuda da 
torcida e de Deus para conseguir 
ver sua equipe sair da zona de 
rebaixamento do Campeonato 
Brasileiro. No treino de ontem, após 
a rodada que afundou o time ainda 
mais na zona de rebaixamento, o 
zagueiro mostrou que o espírito de 
decisão toma conta dele e de seus 
companheiros para o jogo contra 
o Sport, na próxima quinta-feira, 
no Pacaembu. A diretoria também 
quer ajudar e dará desconto de 
50% nos ingressos para que a 
torcida compareça em peso no 
local.

 O atacante Adriano não 
apareceu para treinar na tarde 
de ontem no Ninho do Urubu. O 
camisa 10 rubro-negro se ausentou 
pela primeira vez das atividades 
programadas pelo Flamengo desde 
que assinou contrato, até o final 
desta temporada. O clube ainda não 
se pronunciou e espera por uma 
justificativa para a falta. O Imperador 
deveria aparecer no centro de 
treinamento para fazer musculação, 
mas pegou os funcionários do 
Flamengo de surpresa com a 
ausência.

O fisiologista Cláudio Pavanelli 
admitiu que a falta o surpreendeu. 
“Ainda não sabemos de nada. 
Vamos aguardar o que ele tem para 
falar”, explicou o profissional do 
Flamengo. Adriano voltou de viagem 
a Porto Alegre junto com os seus 
companheiros na noite de domingo. 
Ele foi para a capital do Rio Grande do 
Sul junto com a delegação rubro-negra 
para se concentrar no período final de 
recuperação de cirurgia no tendão 
calcâneo do pé esquerdo. 

Palmeiras na 
zona da degola

Adriano não vai 
a treino do Fla

Desfalque do Vitória no 
empate por 2 a 2 diante do América-
RN, no último sábado, em virtude de 
dores na região abdominal, o lateral 
direito Nino Paraíba será a única 
novidade do time de Carpegiani para 
o duelo entre líder e vice-líder do 
Campeonato Brasileiro da Série B, 
hoje, no estádio do Barradão, contra o 
Criciúma. O ala treinou normalmente 
ontem e foi relacionado para a 
concentração, já iniciada.

Carpegiani inovou em virtude 
da forte sequência de jogos do Leão 
da Barra na Série B. Ao invés de 
treinar no período da tarde, o técnico 
comandou a atividade pela manhã e 
logo em seguida se concentrou ao 
lado dos comandados no CT Manoel 
Pontes Tanajura, na intenção de 
oferecer maior tempo de descanso 
aos jogadores

Nino Paraíba de 
volta ao Vitória

 A 21ª rodada do Campe-
onato Brasileiro foi recheada 
de polêmicas. A atuação dos 
árbitros voltou a ser posta em 
xeque por jogadores, técnicos 
e torcedores, que reclamaram 
de gols anulados, pênaltis não 
marcados e expulsões. Além 
dos protestos contra a arbi-
tragem, houve lances de falhas 
individuais que influenciaram 
nos resultados da rodada.

Gols anulados 
O líder Atlético-MG per-

deu para o Corinthians (1 a 0), 
mas a partida foi marcada por 
protestos dos mineiros contra 
a atuação do juiz Péricles Cor-
tez. O time reclamou de um gol 
anulado nos acréscimos, que 
poderia ter dado o empate no 
Pacaembu. Em Santa Catarina, 
no sábado, o Figueirense em-
patou com o Fluminense (2 a 
2), mas poderia ter vencido se 
o juiz não tivesse anulado um 
gol no final da partida alegan-
do impedimento. 

Pênaltis?
Da vitória sobre o Atlético

-MG, os corintianos não saíram 
totalmente satisfeitos. Além de 
terem seu principal jogador, 
Emerson, expulso, os paulistas 
reclamaram da não marcação 
de dois supostos pênaltis. Foi 
um protesto parecido com o 
de muitos atletas da Portugue-
sa na derrota para o Vasco, no 
sábado.

Expulsões
Foi, de longe, a principal 

reira profissional no Vitó-
ria, em 2004, e rumou para 
o Japão no ano seguinte. Na 
Terra do Sol Nascente, o ata-

cante atuou por Kawasaki 
Frontale, Consadole Sappo-
ro e Verdy Tokyo - foi arti-
lheiro da Segunda Divisão 

local de 2007, com 37 gols, 
pelo último clube. Em 2008 
o Porto foi buscá-lo por € 
5,5 milhões.

Hulk iniciou carreira no Vitória-BA, mas foi no Japão onde se transformou numa grande referência

Polêmicas marcam 21a rodada 
do Campeonato da Série A

causa de reclamação do fim de 
semana. Pelo menos sete dos 
dez jogos da rodada tiveram 
jogadores expulsos, o que ge-
rou uma onda de revolta con-
tra os árbitros. Os protestos 
mais veementes aconteceram 
no jogo entre Cruzeiro e Náu-
tico, quando a confusão se 
postergou além do apito final.

Falhas
A rodada também foi rica 

em falhas individuais. No jogo em 
Salvador, o São Paulo perdeu para 
o Bahia depois que o zagueiro 
Rhodolfo entregou a bola nos pés 
de um adversário. O goleiro Mu-
riel, do Inter, também cometeu 
um erro que permitiu ao Flamen-
go abrir o placar no Sul.

O Timão venceu o Atlético em jogo onde o juiz foi muito criticado 

O São Paulo perdeu para o Bahia após falha do setor defensivo

A Série B do Campe-
onato Brasileiro tem ro-
dada completa hoje. As 
20 equipes estarão em 
campo buscando me-
lhorar a pontuação na 
competição. A rodada, 
de número 22, terá sua 
abertura às 15h com o 
confronto entre Atlético
-PR x Boa Esporte, no Es-
tádio Janguito Malucelli, 
em Curitiba. O destaque 
é o jogo entre o líder 
Vitória-BA e o vice-líder 
Criciúma, às 19h30, no 
Barradão, em Salvador.

Apenas três pontos 
separam o Vitória-BA do 
Criciúma (48/45), o que 
promete ser um jogo 

muito disputado. Para a 
equipe baiana se trata 
da liderança cada vez 
mais isolada, caso vença 
o adversário. Já o Criciú-
ma quer somar três pon-
tos para se encostar ao 
líder.

Além de Vitória x 
Criciúma e Atlético-PR x 
Boa Esporte, demais jo-
gos programados para 
hoje pelo Brasileirão 
da Série B são:  Avaí x 
América-RN; Guarani x 
Joinville; América-MG 
x Paraná Clube; Goiás x 
Ceará; Guaratinguetá x 
CRB; ABC x Barueri; Bra-
gantino x São Caetano, e 
ASA x Ipatinga.

Vitória-BA e Criciúma 
brigam pela liderança

SÉRIE B

Apenas três pontos separam as duas equipes no Brasileirão



JUBERLANDO ANDRADE DE SOUSA – CNPJ/CPF Nº 03.033.765/0001-16, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença de Operação nº 2666/2012 em João Pessoa, 16 de agosto de 
2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Para a atividade de: Comércio de 
insumos agrícolas (agrotóxicos, sementes etc.), na Rua Feliciano Pedrosa – Nº 
1401 Município: BELEM – UF: PB. Processo: 2012-001819/TEC/LO-2622.

A EMPRESA MARINEIDE ALVES DOS SANTOS ME – inscrita no CNPJ Nº 
11.078.230/0001-90, torna público que requereu a SEMAM – Secretaria do Meio 
Ambiente, a Licença Prévia, para exercer a atividade de Restaurante, situada 
na Rua Presidente Raniere Mazilli, S/N, EMPASA, Cristo Redentor – João 
Pessoa – PB.

LÍDIA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 70.122.437/0001-83, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença de Operação nº 2939/2012 em João Pessoa, 28 de agosto de 
2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabrica de Móveis de Madeira, na Rua 
L 7 - Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2011-004418/TEC/LO-1486.

HERBETH VILAR VIANA DANTAS – CNPJ/CPF Nº 074.099.174-40, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação nº 2796/2012 em João Pessoa, 22 de agosto de 2012 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Construção de uma edificação multifamiliar 
com fossa e sumidouro (02 unidades), na Rua Nair Alves da Costa, QD. 20 LT. 
23 – Jard. Europa II – Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2012-000054/
TEC/LO-0445.

GENIVAL SULA DA SILVA – CPF Nº 037.255.264-19, torna público que requereu a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização 
Ambiental – Propaganda Volante Eleitoral 2012 – VW – KOMBI – Placa: MMY 
– 8526 – PB – Percurso: Bayeux – PB e Região, até 150 km/SEDE SUDEMA. 
Processo: 2012-006381/TEC/AA-1594.

F8-CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.214.971/0001-
86, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2808/2012 em João Pessoa, 22 de 
agosto de 2012 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Edificação residencial 
multifamiliar com 16 unidades habitacionais dotados de sistema de esgotamento 
sanitário composto de tanque séptico e sumidouro prismático, na Manoel Geremias 
de Albuquerque - QD 07 LT. 20 – Cid. dos Colibris – Município: JOÃO PESSOA - 
UF: PB. Processo: 2012-003801/TEC/LI-1541.

ANTONIO LEITE DE PONTES – CNPJ/CPF Nº 236.727.814-87, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Autorização Ambiental nº 2956/2012 em João Pessoa, 28 de agosto de 2012 – 
Prazo: 78 dias. Para a atividade de: Publicidade Volante Veículo VM/KOMBI de 
Placa MXT 7577/PB Cor Branca – Em Todo Estado da Paraíba – Município: - UF: 
PB. Processo: 2012-005771/TEC/AA-1322.

PHDM ENGENHARIA ARQUITETURA E AVALIAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF 
Nº 02.467.258/0001-28, torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 3007/2012 
em João Pessoa, 29 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Implantação do loteamento SERRA VILLE, com fins residenciais, constando de 
116 lotes distribuídos em 06 quadras, com área total de 4,48 ha, na Rua Cel. Pedro 
Targino, 1051 – Sítio Lagoa da Serra – Zona Urbana – Município: ARARUNA – UF: 
PB. Processo: 2012-005535/TEC/LI-1600.

ATLANTIS VARANDAS CABO BRANCO INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 
LTDA – CNPJ Nº 14.491.598/0001-73, torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – LP, 
para Construção Multifamiliar, situado a Av. Júlia Freire, 1371 – Expedicionário 
– João Pessoa – PB.

PROMÉDICA LABORATÓRIO LTDA – CNPJ/CPF Nº 01.207.751/0001-46, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença de Operação nº 2800/2012 em João Pessoa, 22 de agosto de 
2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Laboratórios de Análise Médicas, na 
Av. Dom Pedro II, 1373 – Centro – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2012-004426/TEC/LO-3372.

FERNANDO ANTONIO DOS ANJOS MARREIRO – torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização 
Ambiental – Propaganda Volante Eleitoral 2012 – VW – KOMBI – Placa: HWE-
8069-PB – Percurso: Guarabira – PB e Região, até 150 km/SEDE SUDEMA. 
Processo: 2012-006353/TEC/AA-1582.

ADRIANO DA COSTA MIGUEL – CNPJ/CPF Nº 023.643.224-99, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Autorização Ambiental nº 2388/2012 em João Pessoa, 8 de agosto de 2012 – 
Prazo: 96 dias. Para a atividade de: Publicidade de Volante Veículo GM/CORSA 
de Placa KIF-5955 – Em Toda a Cidade e Região – Município: BAYEUX – UF: PB. 
Processo: 2012-004531/TEC/AA-0604.

R. FERNANDES & CIA, empresa estabelecida à Fazenda Engenho São Paulo, 
S/Nº - Zona Rural – Cruz do Espírito Santo – PB, cadastrada no CNPJ sob nº 
09.168.055/0001-80, faz público que requereu perante SUDEMA, a renovação 
da LO nº 2449/2010.

GILVAN DUTRA DO NASCIMENTO – CPF Nº 033.0 48.744-29, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Autorização Ambiental – Propaganda Volante Eleitoral, FIAT SIENA MOW-0652-
PB – Percurso: Alagoa Grande e Região até 150 km. Processo: 2012-006162/
TEC/AA-1513.

RONNIE ANDRE DA SILVA – CPF Nº 033.048.744-29, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização 
Ambiental – Publicidade Volante Eleitoral 2012 – SAVEIRO-MZE – 4785 – Per-
curso: MARI – PB e Região até 150 km. Processo: 2012-006397/TEC/AA-1599.

HOLANDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – CNPJ/CPF Nº 
24.282.089/0001-94, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2828/2012 em João 
Pessoa, 23 de agosto de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação 
Multifamiliar com salas comerciais, na Avenida Antonio Lira – Nº 522 – Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-003802/TEC/LP-0922.

LINDOMAR PAULO DE LIMA – CPF Nº 931-203-464-20, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização 
Ambiental – Propaganda Volante Eleitoral 2012 – KOMBI – Placa: KGX - 3733-
PE – Percurso: Lucena – PB e Região. Processo: 2012-006047/TEC/AA-1466.

JOSÉ EUDES DA SILVA – CPF Nº 343.090.634-20, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização 
Ambiental=Publicidade Volante Eleitoral 2012=FIAT-UNO/Placas: MNC-3885/
PB-(Potencia: 500-WATTS) – Local da atividade: Mulungu e Região até 150 km/
SEDE SUDEMA= Processo: 2012-006396/TEC/AA-1598.

INDÚSTRIA DE DOCES SÃO JOSÉ LTDA – CNPJ Nº 24.281.065/0001-10, loca-
lizada na Rua Thirso Furtado, 88 – Várzea Nova, Santa Rita, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração de Administração do 
Meio Ambiente, a Renovação da LO Nº 2231/2010/PROC. 2010-004154, através 
do PROC Nº, 2012-006336/TEC/LO-3668, para a atividade de Fabricação de 
Doces em Massa e em Caldas.

MAKRO ATACADISTA S.A – CNPJ/CPF Nº 47.427.653/0091-71, Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença de Operação nº 2266/2011 em João Pessoa, 22 de setembro de 
2011 – Prazo: 730 dias. Para atividade de: COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODU-
TOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL (SUPERMERCADO) e RESTAURANTE. Na (o) – AV: 
SENADOR AGEMIRO DE FIGUEIREDO – S/N – VILA CABRAL. Município: CAMPINA 
GRANDE – UF: PB. Processo: 2011-003228/TEC/LO-1034.

DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA - torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Ambiental para 
PROPAGANDA VOLANTE ELEITORAL 2012 - Percurso: EM TODO ESTADO DA 
PARAIBA - KOMBI PLACA: MOF - 8184 - PB, situado à Rua Rui de Freitas de 
Albuquerque Nº 147 - Esplanada - GUARABIRA - PB. Processo: 2012 - 005082/
TEC/AA - 0945.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N209/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 28/09/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para contratação de empresa de serviço de transporte rodoviário de carga/
frete, destinado a Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca – SEDAP/
FUNDAGRO, 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 - 12-01292-2
João pessoa, 03 de setembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N259/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 27/09/2012 às 14:00 horas para:

Aquisição de oxigenio medicinal, destinado ao Corpo de Bombeiros Militar da - CPMPB, con-
forme 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 - 12-01277-5
João pessoa, 03 de setembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N254/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 27/09/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para locação de usina geradora de oxigênio medicinal gasoso, destinado ao 
Complexo de Saúde de Guarabira - CSG, 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 - 12-01397-0
João pessoa, 03 de setembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N273/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 27/09/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de brasões e bandeiras para uniforme da policia militar, destinado a Policia Militar do 
Estado da Paraiba – PMPB, 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 - 12-01400 -8
João pessoa, 03 de setembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N289/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 18/09/2012 às 14:00 horas para:

Locação de veiculos pro jovem trabalhador, destinado a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Humano - SEDH, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-01419-1
João pessoa, 03 de setembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N280/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Aquisição de caminhões auto socorro com plataforma, destinado ao Departamento Estadual de 
Transito – DETRAN/PB, 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 - 12-01418-3
João pessoa, 03 de setembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE 

E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SERHMACT
RESULTADO DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA

CONCORRÊNCIA Nº- 001/2012
 REGISTRO CGE Nº 12-00457-3.
A Comissão Permanente de Licitação da SERHMACT torna público o resultado da Classifica-

ção de Proposta Técnica da Concorrência nº 01/2012/ SERHMACT, cujo objeto é a Contratação 
de Empresas de Engenharia para a Prestação de Serviços de Consultoria Especializada para 
Supervisão e Gerenciamento das Obras para Implantação do Canal Acauã/Araçagi – Adutor das 
Vertentes Litorâneas, no que se refere ao LOTE 1 – que trata especificamente da SUPERVISÃO do 
empreendimento em que foram CLASSIFICADAS as empresas: Empresa ECOPLAN Engenharia 
LTDA – Nota Técnica 96,94; IBI Engenharia Consultiva S/S - Nota Técnica 93,77; Consórcio KL 
Serviços de Engenharia S.A./Planep – Planejamento, Estudos e Projetos - Nota Técnica 91,30; 
Geotechnique – Consultoria e Engenharia Ltda – Nota Técnica 91,25; Consórcio CONCREMAT 
Engenharia e Tecnologia S/A-ENGECONSULT Consultores Técnicos Ltda – Nota Técnica 92,75. 
A seção de abertura do Envelope nº 3 (Proposta Comercial), será realizada às 15:00 horas do dia 
06/09/2012, no endereço mencionado no preâmbulo do Edital.

João Pessoa, 03 de Setembro de 2012.
Washington Luís Soares Ramalho 

Presidente C.P.L. – Portaria GS nº 032/2012

FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
“ALICE DE ALMEIDA’’- FUNDAC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

Registro CGE: 12-01149-6
 Comunicamos a quem interessar possa, que o procedimento licitatório nº 2503/2012, (Aquisição 

de material de consumo combustível) modalidade Pregão Presencial 007/2012, foi considerado 
DESERTO, à luz da legislação vigente.

João Pessoa, 03 de setembro de 2012.
LENILDA GUEDES DE AQUINO

Pregoeira

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP – CNPJ Nº 09.111.618/0001-01, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº. 3056/2012 em João Pessoa, 
30 de agosto de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Conjunto Residencial Popular Unifamiliar com 20 (vinte) 
unidades e sistema de esgotamento sanitário com Fossa Séptica e Sumidouro. Na (o) – SEDE DO MUNICÍPIO: SÃO 
VICENTE  DO SERIDÓ – UF: PB. Processo: 2012-003084/TEC/LO - 3038.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP – CNPJ Nº 09.111.618/0001-01, torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº. 3057/2012 em João 
Pessoa, 30 de agosto de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Conclusão de um Conjunto Habitacional com 10 
(dez) unidades. Na (o) – SEDE DO MUNICÍPIO: MONTE HOREBE – UF: PB. Processo: 2011-005721/TEC/LO - 1836.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para solicitar a  LICENÇA PRÉVIA - Proc.2012-005529/TEC/
LP-1030, para a construção de 128 (cento e vinte oito) unidades habitacionais, composto de fossa e sumidouro, no 
município de BAYUEUX.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Autorização para USO ALTERNATIVO DE SOLO (supressão vegetal) - Proc.2012-
005735/TEC/DESMAT.-03,  no município de João Pessoa- PB. MANGABEIRA (PB 008).

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Autorização para USO ALTERNATIVO DE SOLO (supressão vegetal) - Proc.2012-
005736/TEC/DESMAT.-03,  no município de João Pessoa- PB. BAYEUX (Marés I e II)

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Autorização para USO ALTERNATIVO DE SOLO (supressão vegetal) - Proc.2012-
006251/TEC/DESMAT.-03,  no município de João Pessoa- PB. (Comunidade Girassol – (Distrito Industrial).
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Cães atacam criança de 4 anos
INTERNADA EM ESTADO GRAVE

É considerado grave o 
estado de saúde da criança 
de quatro anos, atacada por 
dois cães da raça pit bull. É 
o que consta do último rela-
tório emitido pela assessoria 
de comunicação do Hospital 
de Emergência e Trauma no 
final da tarde de ontem.

O ataque a criança acon-
teceu na madrugada de on-
tem no bairro de José Amé-
rico, em João Pessoa quando 
estava sendo acalentada por 
um adulto na frente da casa 
onde reside. 

A conselheira tutelar 
da região Sudeste de João 
Pessoa, Katiana Araújo, que 
esteve no local soube que a 

mãe da criança estava par-
ticipando de uma festa e re-
solveu colocar a criança para 
dormir. Por volta das 2h30 a 
criança se acordou e pediu 
suco e, como não tinha, uma 
vizinha a levou até a frente da 
casa na tentativa de acalentar 
a criança.

Nesse momento apare-
cerem os dois cães que ata-
caram e morderam a criança. 
Pessoas que estavam no local 
conseguiram afugentar os 
animais e providenciaram o 
socorro.

Socorro
Katiana disse que ini-

cialmente o mais importante 
foi providenciar o socorro e, 
posteriormente procurar os 
donos dos cães e esclarecer 
porque os animais estavam 
soltos. 

“Vamos comunicar o 
caso ao Ministério Público 
para que medidas sejam to-
madas”, esclarece.

Incidente ocorreu na 
madrugada de ontem, no 
bairro do José Américo

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Com o objetivo 
de fazer a integração 
logística por meio do 
acesso marítimo e hi-
droviário, os portos de 
Santana (AP), Cabede-
lo (PB), Secretaria de 
Estado de Transporte 
do Macapá, Câmara do 
Comércio do Suriname 
e Vice-Presidência do 
Suriname se reuniram 
nessa segunda-feira (3) 
na capital do Amapá.

“Na manhã de 
hoje, foi dado um im-
portante passo na 
busca para otimizar a 
movimentação de car-
gas entre o Nordeste 
e o Norte do país”, co-
mentou Wilbur Holmes 
Jácome, presidente da 

Companhia Docas da 
Paraíba. Ele observou 
ainda que, atualmente, 
uma carreta de cerâmi-
ca que sai de João Pes-
soa e vai até Macapá 
absorve em média R$ 
12 mil de frete. Para 
se ter uma ideia como 
parâmetro desse valor, 
paga-se hoje aproxima-
damente R$ 8 mil para 
se trazer um container 
da China até Suape 
(PE). Além de cerâmica, 
estão sendo transpor-
tados calçados, têxteis, 
frutas, entre outros 
produtos para o Norte. 
Tudo isso via rodovias, 
o que representa um 
alto risco de segurança 
além de custos.

Portos buscam 
integração logística

PARAíbA E AMAPá



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

CPF/CNPJ....: 035584663/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Cedente.....: SO INJECAO DISTRIBUIDORA LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045099
Responsavel.: MARGARIDA ARAUJO DE LACERDA
CPF/CNPJ....: 865164777-87
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            325,00
Cedente.....: CONDOMINIO COSTA AZUL HOME FLAT
Apresentante: CONDOMINIO COSTA AZUL HOME FLAT
Protocolo...: 2012 - 043615
Responsavel.: MARGARIDA ARAUJO DE LACERDA
CPF/CNPJ....: 865164777-87
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            300,00
Cedente.....: CONDOMINIO COSTA AZUL HOME FLAT
Apresentante: CONDOMINIO COSTA AZUL HOME FLAT
Protocolo...: 2012 - 043614
Responsavel.: MP SPFT
CPF/CNPJ....: 012508499/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            175,74
Cedente.....: ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE 
INFORMA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044380
Responsavel.: SOCORRO DUARTE SCHEIBEL
CPF/CNPJ....: 321443504-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            129,10
Cedente.....: TDR INDUSTRIA E COMERCIO DE 
CONFECC
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044851
Responsavel.: SOCORRO DUARTE SCHEIBEL
CPF/CNPJ....: 321443504-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            129,19
Cedente.....: TDR INDUSTRIA E COMERCIO DE 
CONFECC
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044852
Responsavel.: TEREZINHA ALVES ANDRE
CPF/CNPJ....: 250764424-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            285,00
Cedente.....: RODOPNEUS IND COM SERVICOS LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044229
Responsavel.: WALMO SANTANA DE MEDEIROS 
FILHO
CPF/CNPJ....: 873225284-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.164,00
Cedente.....: JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045707
Responsavel.: WELLINGTON LINO DE FREITAS 
08550723
CPF/CNPJ....: 015527314/0001-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            255,81
Cedente.....: HYGILINE IND E COMERCIO DE PRO-
DUTOS
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044559
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-     
ram 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,  04/09/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA No 002/2012
A Prefeitura Municipal de Bananeiras - Estado da Paraíba, com sede a Rua Cel. Antonio Pes-

soa, 375 - Centro – Bananeiras – Paraíba, torna público para conhecimento dos interessados, de 
acordo com a legislação em vigor, Lei 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE 38/2009, a Chamada 
Público para aquisição Gêneros Alimentício da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, destinado ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar. Os grupos informais e/ou 
formais interessados deverão apresentar sua documentação e projeto de venda no dia 21.09.2012 
às 08:30 horas. As informações poderão ser obtidos na Secretaria de Educação do município 
situado a Rua Mons. José Pereira Diniz, S/N, em dias úteis, no horário de 8:00 às 12:00 horas ou 
pelos telefones (83) 3367. 1516.

Publique-se:
Bananeiras/Pb, 03 de Setembro de 2012.

MARTA ELEONORA ARAGÃO RAMALHO
PREFEITA

A TS Tecnologia Eletrônica Ltda. Inscrita sob o CNPJ Nº. 07.527.679/0001-10 torna público, que 
requereu à SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a renovação da Licença Ambiental para exercer 
Atividade de Fabricação de Componentes Eletrônicos.

A Zênite Tecnologia e Teleinformática Ltda. Inscrita sob o CNPJ Nº. 04.708.116/0001-30 vem a 
público informar, que recebeu da SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a renovação da Licença 
Ambiental para exercer Atividade de Fabricação de Componentes Eletrônicos.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00072/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 19 de Setembro 
de 2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA O PROGRAMA DE 
COLETA SELETIVA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 07. Informações: no horário das 13:00 as 18:00 dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3120.

Cabedelo - PB, 03 de Setembro de 2012

JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES
Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO NO 054/2012
OBJETO: Contratação de seguro para três ônibus escolares pertencentes à frota oficial do 

Município de Água Branca (veículos próprios e sob sua responsabilidade em virtude de convênio).
TIPO: Menor Preço por item
DATA DA ABERTURA: 17/09/2012,    HORÁRIO: 11:00hs
LEGISLAÇÃO APLICAVEL: Lei Nº 10.520, Lei 8.666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Água Branca/PB, 

através de sua comissão de licitação na rua Sargento Florentino Leite, s/n,centro – Água Branca – PB.

ÁGUA BRANCA-PB, 27 de Agosto  de 2012.

DANILA FIRMINO DE LIMA
Pregoeira Oficial/PMAB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00070/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 14:30 horas do dia 17 de Setembro de 
2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de eletrodomés-
ticos e utensílios de cozinha destinados à Secretaria de Educação. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 07. Informações: no 
horário das 13:00 as 18:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3120.

Cabedelo - PB, 04 de Setembro de 2012

JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES
Pregoeiro Oficial

AGROINDUSTRIAL TABU S/A, CNPJ/CPF 09.053.646/0001-01, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a renovação da Licença de 
Operação nº 3678/2010 para a atividade de: Cultivo de cana-de-açúcar com irrigação/fertirrigação, 
situado no Complexo Fazendário Tabu, Zona Rural dos Municípios: Caaporã, Alhandra, Pitimbu e 
Conde/PB. Processo nº2012-006234/TEC/LO-3650.

ENGER– Engenharia da Construção Civil Ltda., torna publico que requereu a SUDEMA –Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação, paraa obra do Saint Michel, 
situado na Rua Comendador Renato Ribeiro Coutinho, Altiplano – João Pessoa/PB.

João Pessoa > Paraíba > TERÇA-FEIRA, 4 de setembro de 2012Publicidade
26 A UNIÃO 

Responsavel.: AL VASCONCELOS CONSTR E 
INCORPOR
CPF/CNPJ....: 010672827/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.430,00
Cedente.....: LAFARGE BRASIL S.A.
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045813
Responsavel.: CERVEJARIA BAHAMINHAS LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 000518422/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            305,70
Cedente.....: SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMER-
CIO D
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044882
Responsavel.: E & R COM. PROD. ALIMENTICIOS
CPF/CNPJ....: 010833869/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            850,00
Cedente.....: FILISERVICE BALANCAS MAQ LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044800
Responsavel.: ESPACO ORTO ORTODONTIA E 
ORTOPEDIA
CPF/CNPJ....: 008247254/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            210,00
Cedente.....: MS SERVICOS ELETRONICOS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044868
Responsavel.: ESPACO ORTO ORTODONTIA E 
ORTOPEDIA
CPF/CNPJ....: 008247254/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            210,00
Cedente.....: MS SERVICOS ELETRONICOS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044869
Responsavel.: GLAUCO NOBREGA DE SOUZA ELRELI
CPF/CNPJ....: 015617649/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            601,80
Cedente.....: TOTALPARTS AR COND REFR LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045108
Responsavel.: HERDER PAULO COSTA CAMARA
CPF/CNPJ....: 011328017/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            915,50
Cedente.....: IRMAOS FISCHER S/A INDUSTRIA E 
COME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044749
Responsavel.: HOMSS SIST ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 013427006/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.833,34
Cedente.....: HGS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044826
Responsavel.: INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI-
MENTOS F
CPF/CNPJ....: 008661619/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         14.000,00
Cedente.....: NATREB IND E COM DE MAQUINAS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044273
Responsavel.: JOSE FERNANDES MEDEIROS PCS 
P VEIC

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO No 056/2012
OBJETO: Contratação de empresa artística, para apresentação de shows musicais em praça 

pública, na realização da festa de emancipação politica do Município de Água Branca/PB. 
TIPO: Menor Preço por item
DATA DA ABERTURA: 17/09/2012- HORÁRIO: 15:00hs
LEGISLAÇÃO APLICAVEL: Lei Nº 10.520, Lei 8.666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Água Branca/PB, atra-

vés de sua comissão de licitação na Rua Sargento Florentino Leite, s/n,centro – Água Branca – PB.

Água Branca/PB, 27 de Agosto de 2012.

DANILA FIRMINO DE LIMA
Pregoeira Oficial/PMAB

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO No 055/2012
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Locação de Serviços de sistema de so-

norização, Palco, Gerador, (Montagem, Operação e Desmontagem) para a festa de emancipação 
politica do Município de Água Branca/PB. 

TIPO: Menor Preço por item
DATA DA ABERTURA: 17/09/2012- HORÁRIO: 14:00hs
LEGISLAÇÃO APLICAVEL: Lei Nº 10.520, Lei 8.666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Água Branca/PB, atra-

vés de sua comissão de licitação na Rua Sargento Florentino Leite, s/n,centro – Água Branca – PB.

ÁGUA BRANCA-PB, 27 de Agosto  de 2012.

DANILA FIRMINO DE LIMA
Pregoeira Oficial/PMAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS.
AVISO DE PENALIDADE

O Município de São Domingos resolve aplicar à empresa JOSÉ NERGINO SOBREIRA, com 
sede na rua Dom Melo, 209, bairro Santa Luzia, Creto-CE, CNPJ nº 63.478.895/0001-94, a pena-
lidade de suspensão  temporária de participar de licitação e  contratar com Administração Pública

Municipal, pelo período de 02 (dois) anos, com base no  art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que se 
iniciará em 03/09/2012  e terminará em 03/09/2014. A penalidade é o resultado da apuração de 
irregularidades ocorridas na execução dos contratos n° 52/2012 e nº 84/2012, por não entregar os 
materiais licitados nos processos de licitação Pregão Presencial nº 04/2012 e 18/2012, conforme 
apuração em processo administrativo.

São Domingos-PB, 03 de setembro de 2012.
Adeilza Soares Freires

Prefeita de São Domingos.

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº. /053/2012
OBJETO: Aquisição de Equipamentos para a Academia de Saúde do município, conforme 

Programa de execução.
TIPO: Menor Preço por item
DATA DA ABERTURA: 17/09/2012 HORÁRIO: 09:30hs
LEGISLAÇÃO APLICAVEL: Lei Nº 10.520, Lei 8.666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Água Branca/PB, 

através de sua comissão de licitação na rua Sargento Florentino Leite, s/n,centro – Água Branca – 
PB, ou e-mail: licitaçao@aguabranca.pb.gov.br.

ÁGUA BRANCA-PB, 27 de Agosto de 2012.
DANILA FIRMINO DE LIMA

Pregoeira Oficial/PMAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL 031/2012
O Município de Mãe D’Água por intermédio da pregoeira oficial da Prefeitura Municipal comunica 

aos interessados que a licitação acima que tem como objeto, Contratação de serviços especializados 
de exames laboratoriais (patologia clinica); destinado as atividades da secretaria de saúde para 
atender os usuários do SUS no município, Edital foi DESERTA.

MÃE D ÁGUA - PB, 15 DE AGOSTO DE 2012 
Silvania Soares da Silva

Pregoeira/PMMD
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE  DÁGUA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2012( 2ª REUNIAO)
OBJETIVO: Contratação de serviços especializados de exames laboratoriais (patologia clinica); 

destinado as atividades da secretaria de saúde para atender os usuários do SUS no município.  
DATA DA REÚNIÃO:  17/09/2012 ÀS  08:40:00HS
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro,  – Prédio da Prefeitura Municipal de  MÃE D´ÁGUA- Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB, 30 DE AGOSTO DE 2012. 
SILVANIA SOARES DA SILVA 

 PREGOEIRA/PMMD
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE CHAMADA PUBLICA DESERTA

EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 007/2012
O Município de Mãe D’Água por intermédio da pregoeira oficial da Prefeitura Municipal comunica 

aos interessados que a licitação acima que tem como objeto, credenciamento  para futura e eventual 
contratação de serviços médicos ( no município de Mãe D´água/PB, conforme especificações no 
Edital e seus Anexos, DESERTA.

MÃE D ÁGUA - PB, 23 DE JULHO DE 2012  
Silvania Soares da Silva

Pregoeira/PMMD
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE  DÁGUA 

EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 007/2012 ( 3ª REUNIAO)
A Secretaria de Saúde do município de Mãe D´água, Estado da Paraíba, por intermédio da 

Comissão Especial de Análise e Julgamento da Chamada Pública, torna público, para conheci-
mento dos interessados, com fulcro na Lei 8.666/93 e demais legislações aplicáveis à matéria, 
que encontra - se aberto o Edital para o chamamento de interessados para credenciamento  para 
futura e eventual contratação de serviços médicos ( no município de Mãe D´água/PB, conforme 
especificações no Edital e seus Anexos.  

O recebimento dos envelopes referentes à documentação dar-se até o dia 19 de setembro de 
2012, sendo que a abertura dos envelopes dar-se-á às 09:00horas, na sede da Prefeitura, á Rua 
Luiz Furtado de Figueiredo,48  - Centro, Mãe D´água – PB.

Mãe D´água, 30 de Agosto de 2012.
SILVANIA SOARES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL 030/2012
O Município de Mãe D’Água por intermédio da pregoeira oficial da Prefeitura Municipal comu-

nica aos interessados que a licitação acima que tem como objeto, Aquisição de uma motocicletas, 
fabricação/modelo 2012/2012, a gasolina, 0 km, potência mínima 149 cilindradas, partida elétrica, 
combustível a gasolina, destinado as atividades do  município, Edital foi DESERTA.

MÃE D ÁGUA - PB, 21 DE AGOSTO DE 2012 
Silvania Soares da Silva

Pregoeira/PMMD
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE  DÁGUA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2012( 2º REUNIAO)
OBJETIVO: Aquisição de uma motocicletas, fabricação/modelo 2012/2012, a gasolina, 0 km, 

potência mínima 149 cilindradas, partida elétrica, combustível a gasolina, destinado as atividades 
do  município.  

DATA DA REÚNIÃO:  19/09/2012 ÀS 09:00 hs
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro,  – Prédio da Prefeitura Municipal de  MÃE D´ÁGUA- Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB, 03 DE SETEMBRO DE 2012 
SILVANIA SOARES DA SILVA 

 PREGOEIRA/PMMD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2012
OBJETO: Aquisição de mobiliário compreendendo equipamentos e materiais permanentes, 

destinados as bibliotecas das escolas municipais, Data e Local 17/09/2012, às 08:30 horas, na sala 
de Reuniões da CPL, Rua Projetada, S/N – Centro - São Domingos – PB.

São Domingos - PB, 03 de Setembro de 2012.
Eudes Leite Sá Junior.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 50/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de materiais e produtos 

hospitalares e odontológicos, destinados a manutenção da Secretaria de Saúde do Município de São 
Domingos, Data e Local 17/09/2012, às 09:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetada, 
S/N – Centro - São Domingos – PB.

São Domingos - PB, 03 de Setembro de 2012.
Eudes Leite Sá Junior.

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2012
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 067/2012 de 16 de maio 

de 2012, da PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA, vem através deste AVISO tornar público para 
os interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2012, cujo objeto é 
locação em horas máquina de: 01 Motoniveladora e 01 Trator de Esteira, destinados a recuperação 
das estradas vicinais deste município. 

VENCEDOR/VALOR: 
CONCRETEX CORMECIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. 
R$ 33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais ).  

Uiraúna PB, 03 de setembro de 2012.
THALES YRAN DUARTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS – PB

AVISO DE LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
PREGÃO PRESENCIAL NO 034/2012
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
A Prefeitura Municipal de Queimadas – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que em virtude de erro no Aviso de Licitação publicado no 
D.O.E. e no Jornal A União, fica o PREGÃO PRESENCIAL nº. 034/2012, do tipo “Menor Preço”, cujo 
objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, republicado, com data de abertura para o Dia 
18/09/2012 às 10h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Queimadas, à Rua João Barbosa da Silva, 120, 
Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3392-2276 / 3392-1938.

Queimadas, 03 de setembro de 2012.

Joseneide da Mata Silva Siqueira
Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00071/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 14:30 horas do dia 18 de Setembro de 
2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 
COM BAÚ REFRIGERADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 07. 
Informações: no horário das 13:00 as 18:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3120.

Cabedelo - PB, 03 de Setembro de 2012

JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES
Pregoeiro Oficial

Responsavel.: AGROLEITE COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 009612676/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.170,00
Cedente: CLARINES JANETE WERNER - EPP
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 044977
Responsavel.: ANTONIO JOS  ROCHA DE FRAN A
CPF/CNPJ: 068599844-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.009,28
Cedente: TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 043721
Responsavel.: ANTONIO JOS  ROCHA DE FRAN A
CPF/CNPJ: 068599844-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$510,00
Cedente: TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 043678
Responsavel.: CONCEICAO DE FATIMA DE A PONTES
CPF/CNPJ: 873049104-53
Titulo: CHEQUER$336,47
Cedente: UNIMED JOAO PESSOA COOP DE TRA-
BALHO
Apresentante: UNIMED/JPA COOP DE TRAB MEDICO
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 045128
Responsavel.: CONSTRUTORA SECULAR LTDA
CPF/CNPJ: 009410278/0001-01
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.542,00
Cedente: J RUFINU S DIESEL LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 044811
Responsavel.: EXATA CONSERVACAO E LIMPEZA 
LTDA
CPF/CNPJ: 009024478/0001-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$576,03
Cedente: GRAN SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS S
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 045208
Responsavel.: ERLANDA DOS SANTOS MORAIS
CPF/CNPJ: 041125659/0001-51
Titulo: DUP VEN MER IND  R$254,46
Cedente: PREDILETA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 044875
Responsavel.: FABIO FERREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 854699554-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$175,00
Cedente: TOCMIX COM DE EQUIP ELETRO E MUS LT
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 045251
Responsavel.: FAUSTO MANOEL DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 035133794-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$460,79
Cedente: LC COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 045202
Responsavel.: FRANCISCO LUIZ DUARTE FILHO
CPF/CNPJ: 013792664/0001-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$407,25
Cedente: F W DISTRIBUIDORA LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 045098
Responsavel.: GILBERTO GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ: 424636374-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 14,00
Cedente: FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 045247
Responsavel.: HOMSS SISTEMAS ELETRONICOS LTD
CPF/CNPJ: 013427006/0001-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.196,60
Cedente: ELSYS EQUIP ELETRONICOS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 045461
Responsavel.: JOAO MAGLIANO BISNETO
CPF/CNPJ: 007501581/0001-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$100,00
Cedente: T. F. COMERCIO DE PNEUS LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 045356
Responsavel.: JOAO MAGLIANO BISNETO
CPF/CNPJ: 007501581/0001-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$100,00
Cedente: T. F. COMERCIO DE PNEUS LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 045357
Responsavel.: JOSE ROBERTO DE HOLANDA ME
CPF/CNPJ: 015710464/0001-69

     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

Titulo: DUP VEN MER IND  R$350,00
Cedente: TECNOPRINTER COMERCIO E SERVI-
COS LT
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 044690
Responsavel.: J. L. NETO
CPF/CNPJ: 011752990/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$290,33
Cedente: LC COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 045193
Responsavel.: MERCADINHO 3J
CPF/CNPJ: 160080734-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$227,98
Cedente: LC COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 045646
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MAIA FLORINTI
CPF/CNPJ: 004614840/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.077,33
Cedente: PLANET GIRLS COM ROUPAS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 045493
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MAIA FLORINTI
CPF/CNPJ: 004614840/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.077,33
Cedente: PLANET GIRLS COM ROUPAS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 045492
Responsavel.: M L DE SOUZA ME
CPF/CNPJ: 004424708/0001-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.839,24
Cedente: SAO BRAZ SA INDUSTRIA E COMERCIO DE
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 044353
Responsavel.: MAURICEIA MARTINIANO
CPF/CNPJ: 931430014-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$413,28
Cedente: MARIA NIULA NOBREGA DE SOUSA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 045604
Responsavel.: OSVALDO FERREIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 161267854-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$325,80
Cedente: ROCHA MADEIRA E FERRAGENS IND E COM
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 045265
Responsavel.: PATRIMONIUM S A ADMINIST  PARTICIP
CPF/CNPJ: 012928412/0001-75
Titulo: DUP VEN MER IND  R$101,50
Cedente: RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 045635
Responsavel.: TUBOTEC IND E COM  DE MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 024504508/0001-95
Titulo: DUP VEN MER IND  R$888,40
Cedente: L & L COMERCIO E IMPORTACAO DE VIDR
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 044943
Responsavel.: YALLEN PINTO SILVA GUEDES
CPF/CNPJ: 049193904-32
Titulo: DUP VEN MER IND  R$450,00
Cedente: BR PECAS E SERVICOS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 044706
Responsavel.: W.E.F AUTO CENTER LTDA
CPF/CNPJ: 013358741/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$187,46
Cedente: RS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 045644
Responsavel.: VM CONSTRUCAO E INCORPORA-
CAO LTDA
CPF/CNPJ: 011225623/0001-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$440,00
Cedente: T. F. COMERCIO DE PNEUS LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOA     PB
     Protocolo...: 2012 - 045358
     Responsavel.: VM CONSTRUCAO E INCORPO-
RACAO LTDA
     CPF/CNPJ....: 011225623/0001-89
     Titulo......: DUP VEN MER IND  R$550,00
     Cedente.....: T. F. COMERCIO DE PNEUS LTDA
     Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOA     PB
     Protocolo...: 2012 - 045359
 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,  04/09/2012
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

MONTE ALEGRE TÊXTIL S.A - MATESA TÊXTIL
CNPJ Nº. 41.196.791/0001-54

Empresa Beneficiária dos Incentivos Fiscais do Nordeste - FINOR
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os Senhores Acionistas para a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a 
realizar-se no dia 14 de setembro de 2012, às 10:00 horas, na sede da Companhia, situada na 
Rua Y-2, nº 341, Distrito Industrial de João Pessoa, Município de João Pessoa, Estado da Paraíba, 
com vista a apreciar a seguinte ORDEM DO DIA: (a) Tomar as contas dos Administradores, discutir

e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e a destinação do resultado, 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; (b) Eleição dos membros do 
Conselho de Administração; (c) Fixação da remuneração dos membros do Conselho de Adminis-
tração e da Diretoria; e (d) Outros assuntos de interesse da sociedade.

João Pessoa, PB, 03 de setembro de 2012
Francisco José Cavalcanti Gonçalves

Presidente do Conselho de Administração

INTRAFRUT- INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE FRUTOS S/A, CNPJ: Nº 08.972.622/0001-
93. Edital de Convocação. Ficam convocados os senhores acionistas desta companhia, para se 
reunirem em AGO/AGE, que se realizará às 09 horas, do dia 20 de setembro de 2012, na Sede Social 
da companhia, situada a Rua B-3, nº 800, Distrito Industrial, João Pessoa-PB, a fim de discutirem 
e deliberarem, sobre a seguinte ordem do dia; AGO: a) Aprovação das contas do exercício social 
encerrado em 31.12.2011; b) Deliberarem sobre a destinação do lucro líquido para a compensação 
de prejuízos acumulados; c) Demais assuntos concernentes ao Artigo 132 da Lei das Sociedades 
Anônimas, inclusive, fixar honorários para administração. AGE: a) Retificar os quantitativos das 
ações preferenciais classe A e alteração do endereço da Sede Social; b) Aprovação da reforma 
e consolidação do Estatuto Social; c) Outros assuntos correlatos e de interesses sociais. João 
Pessoa – PB, 04 de setembro de 2012. JOSÉ LEOVIGILDO DE MELO COELHO, Presidente do 
Conselho de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2012

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2012, que objetiva: Aquisição de 
equipamentos e materiais permanentes para suprir as necessidades das unidades de saúde básica 
deste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MOZART DE 
ARAÚJO SANTOS - R$ 9.000,00; SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA - R$ 13.950,00.

Pirpirituba - PB, 21 de Agosto de 2012.
RINALDO DE LUCENA GUEDES

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para suprir as necessidades 

das unidades de saúde básica deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00013/2012. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS e CER: 05.00 - SECRETARIA DE 
SAÚDE E SANEAMENTO 10.301.2006.1015 - Adquirir Equipamentos para Unidades de Saúde 
Básica 4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2012. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 
00065/2012 - 23.08.12 - SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA - R$ 13.950,00. CT Nº 00066/2012 - 
23.08.12 - MOZART DE ARAÚJO SANTOS - R$ 9.000,00.

POSTO FAMMAS LTDA – CNPJ: 09.555.958/0001-13, torna público que a SUDEMA (Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu a: LICENÇA DE INSTALAÇÃO (L.I) DE Nº 
2934/2012, em João Pessoa no dia: 28 DE AGOSTO DE 2012 – prazo: 365 DIAS, para atividade 
de: IMPLANTAÇÃO DE UM POSTO PARA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LU-
BRIFICANTES, Situado na (o): PB – 400, CONJUNTO FREI DAMIÃO, município de: SÃO JOSÉ 
DE PIRANHAS - PB, Referente ao processo: 2012 005428/TEC/LI-1595.

MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA – CNPJ: 01.602.075/0001-05, torna público que a 
SUDEMA (Superintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu a: LICENÇA DE OPERA-
ÇÃO (L.O) DE Nº 2795/2012, em João Pessoa no dia: 22 DE AGOSTO DE 2012 – prazo: 730 DIAS, 
para atividade de: COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, Situado na (o) : RUA DR. JOSÉ GENUINO 
- Nº 42 - CENTRO, município de: PATOS - PB, Referente ao processo: 2012 004005/TEC/LO-3305.

JUVANDY PEREIRA PAIXÃO  – CPF: 665.374.014-53., torna público que a SUDEMA (Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu a: LICENÇA DE INSTALAÇÃO (L.I) 
DE Nº 2925/2012, em João Pessoa no dia: 28 DE AGOSTO DE 2012 – prazo: 365 DIAS, para 
atividade de: INSTALAÇÃO DE UM LOTEAMENTO COM FINS RESIDENCIAIS, Situado na (o) : 
LOTEAMENTO PAIXÃO – S/N - RICHAO, município de: SUMÉ - PB, Referente ao processo: 2012 
005433/TEC/LI-1596.

TRASH – COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA – CNPJ: 10.482.492/0001-52, 
torna público que a SUDEMA (Superintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu a: 
LICENÇA DE OPERAÇÃO (L.O) DE Nº 3015/2012, em João Pessoa no dia: 29 DE AGOSTO DE 
2012 – prazo: 730 DIAS, para atividade de: COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SAU-
DE, VEICULOS DE PLACA NPW-3906 E OFB – 6106. Situado na (o) : BR – 230 S/N – DISTRITO 
INDUSTRIAL , município de: SOUSA - PB, Referente ao processo: 2012 003958/TEC/LO-3299.

ERIVANIA MARINHO ALVES – CNPJ: 10.220.478/0001-80, torna público que a SUDEMA (Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu a: LICENÇA DE OPERAÇÃO (L.O) 
DE Nº 3082/2012, em João Pessoa no dia: 31 DE AGOSTO DE 2012 – prazo: 730 DIAS, para 
atividade de: FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS TEXTEIS PARA USO DOMESTICO. Situado na (o): 
PB  – 361 – KM 2,8 – ZONA RURAL , município de: ITAPORANGA - PB, Referente ao processo: 
2011- 002659/TEC/LO-0833.

A ASPA - Associação dos Apicultores do Sertão Paraibano, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Simplificada, para o Entreposto 
de Mel (Unidade de Beneficiamento e Envaso de Produtos Apícolas), situado no Assentamento 
Acauã - Aparecida/PB.

NORDIFE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - CNPJ/CPF Nº 35.589.365/0001-88 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2432/2012 em João Pessoa, 10 de Agosto de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Galpão 
comercial para armazenamento de material elétrico. Na(o) - RUA PROJETADA LT. 05 - A QD. 11 
LOT. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO Município:  Cabedelo - UF: PB. Processo: 2012-003476/
TEC/LO-3150.

ALCANCE CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 11.005.885/0001-38, 
torna público que requereu à SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação, 
para Residencial Saint´Andre, situado a Rua Marechal Hermes da Fonseca S/N QD.  51 LT. 203. 

MARINALDO ALVES VIEIRA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL –  CARRO 
CELTA  – PLACA KMB 6011  –  CONDADO/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006375/TEC/AA-1593

IVAN DA SILVA ALMEIDA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL –  CARRO SAVEIRO 
-PLACA OFH 4388  – SÃO BENTINHO/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006349/TEC/AA-1580

WHELLYTON LIMA DA SILVA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL –  CARRO 
KOMBI – PLACA MNO 4550 – IGARACY/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006358/TEC/AA-1585
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