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clima & tempo
Sertão

28  Máx.
22 o  Mín.

33o   Máx.
16o  Mín.

35o   Máx.
18o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,038 (compra) R$ 2,040 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,960 (compra) R$ 2,100 (venda)
EURO   R$ 2,569 (compra) R$ 2,570  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora Altura

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

07h34

19h49

2.0m

1.9m

baixa

baixa

01h09

13h21

0.6m

0.7m

l Curso de Arte Moderna e Contemporânea acontece hoje na Estação Ciência 
 
l  Funesc inicia dia 10 uma oficina gratuita sobre o método “Teatro do Oprimido” 
 
l  Caminhão do Peixe realiza vendas hoje na Lagoa, no Centro de João Pessoa 
 
l  Espep inscreve até hoje para três cursos de qualificação em informática

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

PÁGINA 9

PÁGINA 17

Votações na AL a passos lentos 
mesmo com esforço concentrado

Operação Carcará da 
Polícia Civil prendeu on-
tem 11 pessoas acusadas 
de tráfico, homicídio e 
roubo em vários municí-
pios da divisa com Per-
nambuco. PÁGINA 15

Presas 11 pessoas 
acusadas de tráfico 
e homicídios na 
região do Cariri

SeguRança

A pesquisa feita pela 
Universidade Federal de 
São Paulo foi divulgada 
ontem. PÁGINA 11

Brasil é o maior 
consumidor de 
crack do mundo 
e o 2o de cocaína

dRogaS 

Piollin reestreia o espetáculo Retábulo hoje no Festival Mirada, em Santos PÁGINA 8

nublado com 
chuvas ocasionais

Palestra hoje 
em JP discute 
conflitos 
internacionais 

Ricardo quer 
que Justiça 
apure falha 
em pesquisa

FoTo: ascom/adufpb/divulgação

A Assembleia Legislativa 
votou na sessão de ontem 
apenas oito vetos das 200 
matérias acumuladas em 
duas semanas. Durante o 
período de esforço concen-
trado, o Legislativo analisou 
só 15 vetos. PÁGINA 18

Vários locais da Paraíba têm poucos orelhões PÁGINA 13

FoTo: Marcos Russo

FoTo: Piollin/divulgação

Karine Oliveira fala 
sobre os projetos 
com jovens do 
Instituto Soma Brasil

ENTREVISTA

PÁGINA 3

Os professores da Universidade Federal da Paraíba decidiram ontem continuar a greve que já dura 113 dias. Em assem-
bleias realizadas nos campi de João Pessoa, Areia e Bananeiras, os docentes aprovaram a manutenção do movimento 
e rejeitaram o projeto de lei do governo que prevê mudanças na carreira do Magistério Federal. PÁGINA 14

UFPB vai continuar sem aula 

PÁGINA 14 PÁGINA 14

Greve pode começar 
na próxima terça

Sindicato ameaça 
paralisar atividades

CORREIOS BANCOSu u



Um histórico de pesquisas contradi-
tórias, ao longo das eleições realizadas 
no Brasil e na Paraíba,  mostra  uma lista 
quase interminável de  erros grosseiros 
de avaliação ou de evidente manipulação 
dos dados.  Num caso ou noutro, é quase 
impossível não se incluir entre os objeti-
vos destes “equívocos” a clara intenção 
de influenciar a capacidade de julgamen-
to dos eleitores. 

Por determinação legal, as pesquisas 
de intenções de voto precisam ser regis-
tradas junto à Justiça Eleitoral e estão 
obrigadas a demonstrar sua metodologia 
e quem as encomendou, já que, obvia-
mente, os grandes institutos de pesqui-
sas não trabalham gratuitamente. 

Elas devem observar critérios de 
amostragem por sexo, idade, grau de ins-
trução, condição econômica do pesquisa-
do, área física de realização da pesquisa, 
intervalo de confiança e margem de erro. 

Mas, sobretudo, o que essas pes-
quisas não podem fazer é omitir nomes 
de candidatos, não os submetendo à 
apreciação do eleitorado. Com esse tipo 
de pesquisa, além de se ferir a lei, es-
tará se abrindo uma larga estrada para 
chegar a resultados indiscutivelmente 
manipulados.      

Infelizmente, não há no Brasil ne-
nhum instrumento legal ou órgão gover-
namental de fiscalização e regulamen-
tação de pesquisas, cabendo ao próprio 
instituto atestar sua idoneidade e deter-

minar o grau de confiabilidade em seus 
números. 

Não custa lembrar que os institutos 
de pesquisas eleitorais são empresas pri-
vadas que vivem do lucro e a serviço de 
quem os contrata. Não é raro que estas 
sondagens sejam utilizadas como meio 
de poder político e manipulação da von-
tade do eleitorado. 

O recente episódio ocorrido em João 
Pessoa com a não inclusão de um dos 
concorrentes à prefeitura da Capital é 
prova bastante e suficiente para questio-
nar a credibilidade e a lisura de pesqui-
sas que têm, ao menos em tese, o dever 
de aferir com honestidade as tendências 
do eleitorado. 

O caso ocorreu aqui, mas as reclama-
ções contra os institutos de pesquisa têm 
se espalhado pelo Brasil inteiro. E não é 
de hoje. Deputados federais e senadores 
já propuseram a criação de Comissões 
Parlamentares de Inquérito para investi-
gar até que ponto os institutos de opinião 
pública cumprem o que manda a Justiça 
Eleitoral e até onde avançam o sinal, ten-
tando manipular dados e criar falsas ex-
pectativas junto ao eleitorado. 

Fato importante a ressaltar é que, 
acionada, a Justiça tomou as imediatas 
providências para suspender a divul-
gação desta pesquisa, sem prejuízo da 
apuração de eventuais responsabilida-
des. Vamos torcer para que o episódio 
sirva de lição. 

O plantel da Hacademia de Letras 
Mudas é composto, na sua maioria, de 
hescritores notáveis de diversas áreas 
do mercado (ia dizendo do conhecimen-
to), menos da literatura. Dizem que a 
Hacademia segue o modelo da francesa, 
que recruta personalidades nos diversos 
ramos do conhecimento (ia dizendo mer-
cado). É uma pena que se copie a francesa 
no que ela tem de equivocado. Academia 
de letras tem de ser de letras, e não de 
números. Imagine-se uma academia de 
números composta por escritores de 
letras: será uma academia algébrica, onde 
as letras incógnitas serão mais abstratas 
que os números.

Mas a nossa (nossa!) é composta de 
letras mudas. Os escritores com aceitação 
no mercado livreiro do sudeste – que 
edita e distribui livros para o Brasil – não 
querem nem ouvir falar em candida-
tura para a Hacademia. Como se sabe, 
as eleições para a Hacademia de Letras 
Mudas  têm início antes do imortal exalar 
seu último suspiro. Mas a disputa para 
a substituição do ilustre polígrafo Joacil 
Pereira está demorando a começar. Os 
escritores brasileiros convidados para 

ocupar a cadeira vazia não têm aceitado o 
chamamento.

É o caso de W.J. Solha. Publicado 
pela Record, Moderna, Codecri, Itatiaia e 
Palimage (Portugal), o autor de “Israel Rê-
mora” tem sido convidado para a Hacade-
mia, mas declina da homenagem mais ou 
menos honrosa. O escritor nacional João 
Batista de Brito (Ateliê Editorial, Unimar-
co) não quer a cadeira hacadêmica. Prefe-
re a paz de seu retiro em Manaíra. Genival 
Veloso, com trânsito nas editoras inter-
nacionais (Koogan), quer não. A escritora 
Marília Carneiro Arnaud, publicada pela 
Rocco, Record e Geração Editorial, diz que 
não, talvez depois. 

Como arranjar um escritor brasi-
leiro, federal, para se assentar entre os 
hescritores da Hacademia? As opções 
ficam restritas aos hescritores estaduais, 
municipais e suburbanos. Mas, surge uma 
luz no túnel: a escritora brasileira e pós-
-doutora Simone Dantas Carneiro Maldo-
nado avalia a sugestão para se candidatar 
à Hacademia. Simone só publica no Brasil 
– Ática, Annablume, Appris. Surge, no 
horizonte das sombras, uma escritora 
sem “h”.

Editorial

Um
Encerrando o assunto

A quem serve esta pesquisa?

Hacademia de Letras Mudas

Martinho Moreira Franco Otávio Sitônio Pinto
Jornalista

martinhomoreira.franco@bol.com.br
Jornalista

sitoniopinto@gmail.com
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Dois

Não voltarei ao assunto campanha eleitoral, mas vocês querem 
saber o áudio que assinava o comercial do guaraná cearense?”

Como se sabe, as eleições para a Hacademia de Letras Mudas 
têm início antes do imortal exalar seu último suspiro.” 
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Foram prorrogados por mais cin-
co anos, até 2018, os incentivos 
fiscais destinados aos empre-
endimentos prioritários para o 
desenvolvimento regional e que 
estejam instalados nas áreas de 
atuação da Sudene.
A prorrogação vale para pleitos 
de redução de 75% do Impos-
to de Renda e adicionais  não 
restituíveis para projetos de 
instalação, ampliação, moderni-
zação ou diversificação de em-
preendimentos.  Também foram 
prorrogados os prazos para plei-
tos de utilização da depreciação 
acelerada incentivada de bens 
adquiridos, para efeito de cálculo 
do imposto sobre a renda.

Já era hora do marqueteiro 
daquele candidato a prefei-
to, eterno verdugo do ver-
náculo,  alertá-lo de que não 
existe a palavra “inspicial-
mente” cometido em uma 
das suas inserções no horá-
rio eleitoral da televisão.

Acaba de “sair do forno” o novo 
layout do Portal Mulher de Fato 
(www.portalmulherdefato.com.
br), um site paraibano concebido e 
desenvolvido pelas comunicólogas 
Thaís Cabral, Denise Lemos e Dani 
Rabelo. O canal é uma curadoria de 
conteúdo que traz o universo em 
pauta pela ótica feminina 

O pronunciamento de amanhã, 
em rede nacional da presiden-
te Dilma, terá um tom ufanista, 
listando as conquistas do PT e 
os benefícios sociais desde o 
governo Lula aos mais pobres. 
Será a senha para que o PT  use 
o tema em suas campanhas 
pelo país a fora.

O senador Vital Filho faz cara de paisagem e ignora as críticas 
sobre os rumos que a “CPI do Cachoeira”, por ele presidida, está 
tomando. O argumento de que “as investigações não podem ser 
contaminadas  pelos humores eleitorais” não justifica a suspen-
são dos trabalhos da comissão até outubro. Mire-se no STF espre-
mendo o Mensalão.

BENEFÍCIOS

“É NÓI NA FITA”

“ESTRANHO” AJUDINHA

NÃO COLA

EMPREENDER

A paraibana Luiza Erundina 
(PSB-SP) continua trombando 
com a Comissão de Comunica-
ção Social do Congresso. Ela 
aponta a ingerência do gru-
po, criado pelo senador José 
Sarney (PMDB-AP), na decisão 
sobre outorgas e renovação 
de concessão de canais de TV 
e rádio.
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 Lembram que, depois da alusão 
à terceira campanha eleitoral em que 
trabalhei (aquela do acento de Asfora 
fora de lugar), fui cobrado por um leitor 
sobre a primeira experiência nessa seara 
(aquela dos “cavalos no Senado”)? Pois 
bem, atendido em sua cobrança, o mes-
mo leitor pede agora alguma historinha 
sobre a segunda campanha (aquela de 
Wilson Braga candidato a governador). 
Fazer o quê? O que é que um leitor pede 
chorando que um colunista não faça 
sorrindo?

Bom, pode não ter a menor graça, 
mas deu-se mais ou menos o seguinte. 
Em 1982, quando Wilson se candidatou 
a governador, disputando contra Antô-
nio Mariz, vigorava, no regime militar, a 
chamada Lei Falcão - epíteto que credi-
tava ao ex-ministro da Justiça, Armando 
Falcão, a autoria da lei restringindo, no 
horário político gratuito, o uso dos meios 
eletrônicos de comunicação. Determi-
nava, por exemplo, que na TV podia-se 
divulgar, apenas, o nome e a fotografia do 
candidato, mencionando-se a legenda, 
o currículo e o número do registro na 
Justiça Eleitoral, além dos horários dos 
comícios. E zé fini!

Comandava o comitê de propaganda 
o professor (na Conexão Arapuan) Carlos 
Roberto de Oliveira, profissional que já na 
época ensinava marketing político na Pa-
raíba. E foi dele a ideia de utilizar, a certa 
altura da campanha, o guaraná Wilson, 
então fabricado por uma engarrafadora 
de Forataleza (CE). A utilização seria feita 
em inserções de um comercial do produ-

to na programação normal das emissoras 
de TV e de rádio (neste caso, um spot). 
Seria, não; foi. E causou o maior rebuliço.

Com efeito, o jurídico do MDB 
(Wilson Braga candidatou-se pela Arena) 
entrou com um recurso na Justiça Elei-
toral pedindo a suspensão do comercial, 
alegando propaganda subliminar. O 
juiz, contudo, não acatou o recurso. Ou 
melhor, ouvida a defesa, acatou em parte: 
mandou substituir a imagem isolada da 
tampa do refrigerante, na qual figurava 
unicamente a logomarca do produto 
(o nome Wilson), pela reprodução da 
garrafa por inteiro. O PMDB engoliu a 
seco, claro. E a Arena continuou tomando 
conta da garrafa.

A contestação ao comercial do 
guaraná, embora malsucedida, inibiu 
Carlos Roberto de mandar gravar comer-
ciais da raquete de tênis e da empresa 
de ônibus Wilson, já que gato escaldado 
tem medo de água fria. O marqueteiro, 
aliás, também cogitara produzir um VT 
para utilizar a logomarca com as iniciais 
dos estúdios da Warner Brothers, sa-
cada que considerava coisa pra cinema 
(vocês sacaram que as iniciais WB são as 
mesmas de Wilson Braga, não é?), mas o 
escaldo igualmente não deixou. Foi ao ar, 
no entanto, um comercial das Óticas Mar-
condes, referência ao nome de Gadelha, 
candidato ao Senado.

Não voltarei ao assunto campanha 
eleitoral, mas vocês querem saber o áu-
dio que assinava o comercial do guaraná 
cearense? Assim, ó: “Wilson vai fazer 
você feliz. Prefira Wilson”. 

João Pessoa vai sediar de 
19 a 22 deste mês a 5ª 
Feira do Empreendedor, 
evento que será promo-
vido pela empresa per-
nambucana  Up to Date. O 
evento ocorrerá na antiga 
Casa de Show Forrock, ao 
lado da BR 230.



Karine Oliveira
Coordenadora do Instituto Soma Brasil

Promoção 

Quais são as áreas de atua-
ção do Instituto Soma Brasil?

O Instituto Soma Brasil funcio-
na em Cabedelo, mas tem atuação 
em todo o Estado da Paraíba. Ele 
foi fundado em 2005, e até o ano 
passado nós trabalhávamos com 
ações focadas na juventude, na 
cultura e na transformação social. 
A partir deste ano, mudamos todo 
o nosso foco de atuação para a 
cidadania e o controle social. Den-
tro desse contexto, o Soma Brasil 
realiza hoje o projeto Blitz da Cida-
dania, que promove uma formação 
para 15 jovens de Cabedelo e da 
capital. Com isso, vamos formar 
uma equipe de videoreportagem 
comunitária para cobrir pautas 
relacionadas à cidadania e ao 
controle social. Essa equipe vem 
então para apoiar todo o trabalho 
que o Instituto Soma Brasil realiza 
desde 2005. E, dentro dessa linha 
de atuação, lançamos no dia 29 de 
agosto, com o apoio do Fórum Pa-
raibano de Combate à Corrupção 
(Focco-PB), o programa Cidades 
Sustentáveis na Paraíba.

Como funciona o programa 
“Blitz da Cidadania”?

O nome ’Blitz’ tem relação 
com a vigilância. Então, por 
meio desse programa vamos ser 
vigilantes da cidadania. Criamos 
uma equipe de videoreporta-
gem, formada por 15 jovens, 
que vai trabalhar com pautas 
que dizem respeito à cidadania. 
Se, por exemplo, o processo de 
cidadania e controle social está 
tratando de educação, vamos 
produzir pautas sobre educação. 
Já se o foco é a saúde, vamos à 
rua fazer matérias sobre a saúde. 
Sempre pensando na evolução 
desses indicadores e fazendo 
um ‘link’ disso com o processo 
de cidadania. Vale ressaltar que 
quando a formação desses jo-
vens participantes terminarem, 
em outubro deste ano, vamos 
selecionar mais 15 jovens que 
vão continuar trabalhando com 
esses objetivos.

Então, para você, a mídia 
tem um papel fundamental na 
sociedade.

Exatamente. Para o funciona-
mento de um programa como o 
“Blitz da Cidadania”, os meios de 
comunicação são fundamentais 
para fazer as ‘coisas’ acontecerem, 
e na repercussão de todo esse pro-
cesso. Não adianta você ter dados e 
informações, se não conseguir fa-

zer com que isso chegue de forma 
maciça, consistente e constante 
para a população.

A imprensa paraibana tem 
desempenhado esse papel social?

Eles fazem, só que, como é 
característico dos meios de comu-
nicação tudo acontece de forma 
muito factual. A imprensa trata 
hoje de um evento sobre educação, 
amanhã o tema passa a ser saúde, 
depois segurança pública. Isso é 
próprio dos meios de comunica-
ção. A diferença de um projeto 
como esse, a Blitz da Cidadania, 
é que nós vamos trabalhar com 
essas temáticas importantes de 
forma permanente. Ou seja, toda 
semana a educação, a saúde e a 
segurança vão estar na pauta. E 
para que isso se torne realidade, 
claro, também é imprescindível o 
apoio dos meios de comunicação.

Em que consiste o programa 
“Cidades Sustentáveis”?

O Cidades Sustentáveis tem 
vários instrumentos para monitorar 
a gestão pública. Um deles é a cons-
trução de indicadores em diversas 
temáticas. O programa possui 12 
eixos e cada cidade escolhe quais 
indicadores quer priorizar, seja 
na saúde, na educação, no meio 
ambiente, na mobilidade urbana e 
na cultura. Outro instrumento é o 
programa de metas. Inclusive, em 
João Pessoa, a Lei do Plano de Metas 
já foi aprovada e isso significa que o 
gestor ou a gestora eleita vai ter que 
detalhar todo o seu plano de governo 
em um plano de metas, para que a 
sociedade possa acompanhar. Por 
enquanto, assinaram o termo de 
compromisso apenas os sete can-
didatos à Prefeitura de João Pessoa 
e os três candidatos à Prefeitura 
de Cabedelo, porque são essas as 
cidades que nós vamos atuar, em um 
primeiro momento. 

Qual é a participação do 
Instituto Soma Brasil e do Fórum 
Paraibano de Combate à Corrup-
ção dentro do programa?

Vamos acompanhar o cum-
primento das metas de gestão es-
tabelecidas pelos novos prefeitos. 
Ou seja, promover o processo de 
articulação dos gestores com a 
sociedade. Até o fim do ano, vamos 
estruturar parcerias de articula-
ção dessa rede de controle e de 
acompanhento da gestão, para que 
logo após a posse dos gestores, em 
janeiro de 2013, nós passemos a 
fazer esse monitoramento.

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 6 de setembro de 2012

EXCLUSIVO

romover a cidadania e o controle social por meio da força 
e do alcance dos meios de comunicação. Esse é o objetivo 
do Instituto Soma Brasil, que tem sede no município de 
Cabedelo, na região metropolitana de João Pessoa. Segundo 
a coordenadora do instituto, Karine Oliveira, o Soma Brasil 
envolve hoje 15 jovens para trabalhar com os programas “Blitz 
da Cidadania” e “Cidades Sustentáveis”. A proposta é mobilizar 
a sociedade para que acompanhe e monitore o funcionamento 
das novas gestões municipais.

P
da cidadania

Lays Rodrigues
Especial para A União

Mesmo sendo uma organização relativamente recente, o Soma Brasil fir-
mou-se no cenário paraibano pelo desenvolvimento de ações com foco em 
juventude e cultura. Além do atendimento direto, a organização se envol-
veu ativamente em redes e fóruns que tratam da temática da juventude.
De 2006 a 2010 o Instituto Soma Brasil desenvolveu em Cabedelo o Projeto 
Comunidade de Boas Práticas, cuja proposta, construída em parceria com a 
comunidade, foi realizar ações que contribuíssem para a formação empreende-
dora, social e cultural dos jovens da cidade.
O Comunidade de Boas Práticas disponibilizou gratuitamente para mais de 2 
mil jovens entre 15 e 24 anos atividades de inclusão digital, informática, leitura, 
artes, música, comunicação e audiovisual.
Em 2011 o Soma Brasil realizou o Projeto Luz, Câmera, Transformação – Centro 
de Produção Audiovisual e Cidadania. Jovens de Cabedelo e região metropolita-
na participaram da formação que contemplou mais de 400 horas de oficinas 
teóricas e práticas, encontros complementares, palestras, visitas técnicas, 
ênfase em cidadania e valorização de conteúdos regionais.
Atualmente, o Soma Brasil realiza o Projeto Blitz da Cidadania que capaci-
ta jovens de Cabedelo e região metropolitana em audiovisual, comunicação 
comunitária e cidadania. A formação, com mais de 400 horas, compreende 
oficinas teóricas e práticas, visitas técnicas, círculos de diálogo, encontros de 
formação complementar, produção de documentários, imersão supervisionada, 
criação de uma equipe de vídeo reportagem e de um portal web para a veicula-
ção de notícias de interesse social e cidadão.

Saiba mais

a respeito da gestão das cidades. 
Mas só é possível uma mudança 
nesses processos de gestão quan-
do a sociedade passar a exercer o 
seu papel de cidadania e de con-
trole social. Os gestores só vão ter 

outra atitude quando as pessoas 
exigirem que eles tenham. Então, 
é um processo suprapartidário, 
que envolve a todos, mas é neces-
sário que, sobretudo, os jovens 
participem.

Além desses dois progra-
mas, vocês pretendem instalar 
um observatório. Como funcio-
nará essa ferramenta?

O observatório atuará no 
controle social e na fiscalização 
dos recursos públicos. São dois 
processos que vamos trabalhar 
em paralelo. Esse observatório 
ainda não está funcionando, mas 
deve ser lançado no próximo ano, 
no início das próximas gestões 
municipais, aliado ao acompanha-
mento das metas estabelecidas 
pelos prefeitos, por meio do pro-
grama Cidades Sustentáveis. Para 
isso, vamos mobilizar parceiros 
da sociedade civil organizada e 
de órgãos públicos. Enfim, é um 
processo aberto, que tem tam-
bém uma equipe técnica para 
trabalhar com o levantamento 
dos indicadores e realizando todo 
o processo de acompanhamento 
das gestões, mas que precisa da 
presença e da participação de 
toda a sociedade. 

De onde partiu essa ideia?
Se nós fossemos fazer uma 

pesquisa, constataríamos que 
pouquíssimos cidadãos estariam 
satisfeitos com a forma de gestão 
pública municipal que nós temos. 
Ou seja, de como são adminis-
trados os recursos públicos e de 
como são tomadas as decisões 
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Em cima da hora

apreendidos mais de 6 kg de maconha
Em tErrEno no AltiplAno

A droga, dividida em oito 
tabletes, estava armazenada 
em um recipiente plástico

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N279/2012
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 01/10/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, 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 - 12-01435-6
João pessoa, 05 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 N290/2012
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 02/10/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de material de expediente, destinado a Diversos Orgãos, 
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 - 12-01441-3
João pessoa, 05 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 N291/2012
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 aquisição de medicamentos, destinado a Secretaria de Estado da 
Saúde - SES, 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 - 12-01434-8
João pessoa, 05 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 N300/2012
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:

Contratação de empresa para prestação de serviços de refeições tipo almoço e café da manha 
para os servidores dos órgãos da Administração direta e indireta do Governo do Estado da Paraiba, 
destinado a Secretaria de Estado da Administração - SEAD, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-01456-3
João pessoa, 04 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 N309/2012
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 19/09/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de extintores de incêndio para as quatorze gerências regionais e escolas estaduais, 
destinado a Secretaria de Estado da Educação - SEE, 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 - 12-01453-8
João pessoa, 05 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 N310/2012
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 19/09/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de utensílio para cozinha (panela, lixeira e carro coletor de lixo), destinado a Secretaria 
de Estado da Educação - SEE, 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 - 12-01466-2
João pessoa, 05 de setembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

KLEDSON HONORATO DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 10.546.964/0001-93, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 
2410/2012 em João Pessoa, 10 de agosto de 2012 – Prazo: 93 dias. Para a atividade de: Publicidade 
Volante Veículo FIAT/STRADA WORKING de Placa NQK 8928/PB - Em Toda Cidade – Município: 
SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2012-004634/TEC/AA-0671.

JM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ Nº 02.677.710/0001-86, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença 
de Operação Nº 402/2010/PROC. Nº 2010/000603 – Fabricação de Produtos de Limpeza – AC: 
700,0m² - Centro – MALTA – PB. Processo: 2012-006493/TEC/LO-3706.

O BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA (LOJA B 029), torna público que reque-
reu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação para 
Comércio Varejista de Produtos Alimentícios e Outros - Comercialização de Medicamentos, situado 
a Av. Severino Bezerra Cabral, 1190 Bairro do Catolé – Campina Grande – PB – CEP 58.104-170. 
Processo: 2012-006364/TEC/LO-3671.

POLIMASSA ARGAMASSAS LTDA – CNPJ/CPF Nº 00.850.507/0001-34, torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 3019/2012 
em João Pessoa, 29 de agosto de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Lavra de Areia em 
Tabuleiro de forma mecanizada, numa área de 48,72 hectares, referente ao Processo DNPM Nº 
846.253/2006, na Fazenda Santo Antonio – Zona Rural Município: PEDRAS DE FOGO – UF: PB. 
Processo: 2011-005058/TEC/LP-0165.

POLIMASSA ARGAMASSAS LTDA – CNPJ/CPF Nº 00.850.507/0001-34, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação, para 
Lavra de Areia área de 48,72 ha, situado na Fazenda Santo Antonio – Zona Rural – Pedras de Fogo.

JOSIANE LUIS DE SALES – CPF Nº 008.684.584-57, torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 – FORD KA – Placa: MNP-5685-PB – Percurso: São Miguel de Taipu – PB e 
Região – até 150 km da Sede da SUDEMA. Processo: 2012-006208/TEC/AA-1525.

EDUARDO CESAR DE LACERDA – CNPJ/CPF Nº 018.586.974-25, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3005/2012 
em João Pessoa, 29 de agosto de 2012 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Condomínio 
Residencial com 36 (trinta e seis) lotes, no Condomínio das Acácias no LOT. Cidade dos Colibris 
– José Américo – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-004082/TEC/LO-3322.

CASA FORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 09.598.616/0001-80, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença 
Prévia 2012-006461/TEC/LP-1119, para Construção de Galpão Comercial, situado a Av. João Tota, 
S/N – Mandacaru – João Pessoa – PB.

WARWICK RAMALHO DE FARIAS LEITE – CPF Nº 288.272.604-04, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia 2012-006482/
TEC/LP-1121. Para Construção de Habitação Multifamiliar, situado a Rua Tertuliano de Castro, 
S/N – Bessa – João Pessoa – PB.

MARIA JERUSA MARTINS FORTE – CNPJ/CPF Nº 191.104.564-49, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2936/2012 
em João Pessoa, 28 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Implantação de um 
Edifício residencial com apartamentos dotado de sistema de fossa com sumidouro, na Via Local 
ST 57 QD. 0236 LT. 0214 – LOT. Novo Milênio – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2012-003493/TEC/LO-3154.

ELARIO MARTINS TOMAZ – CNPJ/CPF Nº 442.164.594-04, torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2941/2012 
em João Pessoa, 28 de agosto de 2012 - Prazo: 78 dias. Para a atividade de: Publicidade Volante 
Veículo TOYOTA/HILUX de Placa MMT 5336/PB Cor Prata – Em Toda a Cidade e Região – MA-
MANGUAPE – Município: UF: PB. Processo: 2012-005351/TEC/AA-1096.

INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO – CNPJ/CPF Nº 15.170.465/0001-68, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Instalação para a atividade de: Fabricação de Artefatos de Concreto Armado massa de concreto 
argamassa, na Rodovia PB 032 km 13,5 – Zona Rural – Município: PEDRAS DE FOGO – UF: PB. 
Processo: 2012-006335/TEC/LI-1633.

PALÁCIO DAS BATERIAS LTDA - torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente, a Licença Ambiental de Renovação e Alteração de Endereço, para Palácio das Baterias 
LTDA, com nº CNPJ Nº 10.571.149/000265, localizado na Rua PC Valdemar Galdino Naziazeno 
nº 383, Ernesto Geisel, CEP: 58075-000 - João Pessoa – PB.

FALCO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.722.524/0001-40, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia nº 2891/2012 em João Pessoa, 27 de agosto de 2012 – Prazo: 360 dias. Para a atividade 
de: Edificação Multifamiliar com 30 unidades, na Rua José Simões Araújo S/N – Jardim Oceania 
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-004989/TEC/LP-0988.

GUEDES GOUVEA CONSTRUTORA LTDA – CNPJ Nº 13.109.124/0001-51, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia, 
para Edificação Multifamiliar, situado a Rua Capitão Eustaquio Alves Bezerra – QD 30 Lote 341 – 
Parque do Sul II – Gramame – João Pessoa – PB.

PAULO ROBERTO NEIVA DE GOUVEA – CNPJ/CPF Nº 003.597.184-34, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3081/2012 em João Pessoa, 31 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação Multifamiliar C/02 Unidades Habitacionais, dotado de sistema de esgotamento sanitário 
(fossa séptica e sumidouro), na Rua Sem Nome, 5288 – LOT. Parque Sul II – Gramame – Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-005029/TEC/LO-3457.

Policiais da Delegacia de 
Crimes Contra a Pessoa da ca-
pital apreenderam ontem mais 
de seis quilos de maconha en-
terrados em um terreno baldio 
no Altiplano.  A droga, dividida 
em oito tabletes, estava arma-
zenada em um recipiente plás-
tico e estava na posse de Joel 
José de Oliveira, 30, preso em 
flagrante. 

Foi ao investigar um ho-
micídio no Timbó, no Bancá-
rios, que a equipe da DCCPES 
recebeu informações de que o 
entorpecente estava enterrado 
no Altiplano. “Esse tipo de ope-
ração é fundamental no com-
bate a prática de homicídios 
que estão intimamente relacio-
nados ao tráfico”, comentou o 
titular da Delegacia de Crimes 
contra a Pessoa, Everaldo Me-
deiros. De acordo com ele, a 
polícia continua investigando 
se há outras pessoas envolvi-
das no crime. 

O delegado Everaldo Me-
deiros também destacou que a 
DCCPES cumpriu nos últimos 
dias uma série de mandados 
de prisão contra acusados de 
homicídios. Na segunda-feira, 
Nelliton de Oliveira Pereira, 
acusado de ter assassinado 
Welison Pereira dos Santos em 
Mandacaru, em 2010 e José 
Roberto Diniz Silva, acusado 
do homicídio de Bryan Viana 
Costa dos Santos ocorrido em 
fevereiro deste ano no bairro 
das Trincheiras. 

No dia 24 de agosto foi 
dado cumprimento a três man-
dados de prisão contra Alex 
Targino da Silva, Fabiano da Sil-
va Martins e Thacyene Mendes 
Justino que seria os autores do 
assassinato de Luciana de Sou-
sa Correia, no dia19 de maio, 
na Praça Dom Úrico, Centro. 

Três prisões
A Operação Liberdade, 

iniciada no dia 31 de agosto, 
continua resultando em pri-
sões relacionadas ao tráfico. 
Na noite da terça-feira (4), po-
liciais civis de Campina Gran-
de prenderam Sérgio Barbosa 
Ventura, 39, José Ricardo Ro-
drigues Barreto, 47, e Antônio 
Marcos Gomes, 40, ambos resi-
dentes em Paulo Afonso (BA). 
Todos foram autuados por trá-
fico.

Para fazer as prisões, a 
polícia montou campana de-
pois de receber a informação 
de que Sérgio estaria na cidade 
para entregar uma motocicleta 
e a quantia de R$ 3 mil como 
forma de pagamento a um for-
necedor de drogas. A entrega 
do material seria no estaciona-
mento do Shopping Boulevard, 
onde os três foram detidos.

Todos os presos estão na 
carceragem da Central de Po-
lícia de Campina, e serão enca-
minhados para o presídio do 
Serrotão. Além do dinheiro e 
da motocicleta Yamaha Tene-
ree, foi apreendido um veículo 
Nissan Frontier. 

 
Operação Liberdade
Na sexta-feira (31), a polí-

cia prendeu um dos principais 
traficantes que atuava no Re-
nascer, em João Pessoa. Esteves 
Williams da Silva, 49, é aponta-
do como líder de uma quadri-
lha que dominava o comércio 
de entorpecentes na região e 
causava temor à comunidade. 

Na casa do acusado foram 
apreendidas 4 câmeras de se-
gurança, televisores, aparelhos 
de som e celulares. Também 
foram encontrados “santinhos” 
de um candidato a vereador da 
capital e cópias de títulos de 
eleitor. O material de campa-
nha foi encaminhado à PF.

Outras 12 pessoas foram 
presas durante a Operação Li-
berdade. Todos os acusados 
foram autuados por tráfico e 
os que foram flagrados com 
entorpecente foram autuados, 
também, por tráfico de drogas.

Agentes da Polícia Federal pren-
deram em Recife uma quadrilha que 
está sendo apontada como autora do 
assalto a um carro-forte no momento 
que abastecia a agência do Banco do 
Brasil no Shopping Sebrae, em João 
Pessoa. 

A prisão dos 12 elementos acon-
teceu na tarde de anteontem e entre 
eles está um ex-policial militar de Per-
nambuco. De acordo com a PF o ban-
do usava submetralhadora e explosi-
vos. Para facilitar a ação a quadrilha 
usava como disfarce uniformes tanto 
dos federais como também de milita-
res do vizinho estado.  

O assalto ao carro forte aconte-
ceu no momento que o veículo che-
gava ao Shopping Sebrae para abas-
tecer a agência do Banco do Brasil. Os 
bandidos agiram e após se apodera-
rem dos malotes de dinheiro fugiram. 
Menos de uma hora depois um dos 
carros usados pelo grupo foi encon-
trado abandonado numa rua do Bair-
ro dos estados. A polícia constatou 
que as placas eram falsas. 

As investigações da Polícia Fe-
deral, de acordo com o delegado de 
Combate a Crimes contra o Patrimô-
nio da PF, Bernardo Gonçalves Torres, 
que coordenou a prisão dos integran-
tes da quadrilha, foram deflagradas 
após o sequestro do tesoureiro de 
uma agência da Caixa econômica Fe-
deral de Caruaru, em janeiro deste 
ano.

A Operação da PF foi batizada de 
“Tesoura” em alusão ao sequestro do 
tesoureiro. Os federais apreenderam 
150 munições de calibres 9 milímetros 
e ponto 40, uma pistola Glock pon-
to 380, quatro motos, um automóvel 
Corolla e outro modelo Gol, uma fal-
sa carteira funcional da Polícia Civil, 
um distintivo da PF também forjado 
e R$ 13.160 em espécie. A pistola e 
uma submetralhadora foram trazidas 
ao estado por meio de contrabando, 
mas a polícia ainda não sabe sua ori-
gem.

A ação dos bandidos, de acordo 
com o delegado, aconteceu junta-
mente em João Pessoa, no dia 18 de 
junho, quando houve o assalto ao 
carro-forte. Na ocasião o bando esta-
va vestido como policiais federais.

PF prende bando acusado de 
assaltar carro-forte na capital

Em pErnAmBUCo

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Um protesto pela recons-
trução de uma passarela pa-
rou o trânsito no KM 97, da 
BR-101, por volta das 15h30 
de ontem. Moradores do mu-
nicípio de Alhandra, localizado 
no Litoral Sul paraibano, inter-

ditaram um trecho da BR-101. 
Eles atearam fogo em galhos e 
pneus, impedindo a passagem 
de veículos. A Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) foi acionada 
para conter os manifestantes, e 
o Corpo de Bombeiros apagou 
as chamas. A situação foi con-
trolada por volta das 17h30.

A chefe do Núcleo de Co-

municação da PRF, Keilla Melo, 
disse que a mobilização gerou 
engarrafamento. Ela não soube 
precisar o tamanho da fila de 
veículos que se formou, mas 
disse que o trânsito foi desvia-
do pela rodovia estadual. 

“O protesto aconteceu nas 
imediações da entrada da Pou-
sada do Conde. No local, existia 

uma passarela que foi derruba-
da por um caminhão há cerca 
de dois meses. Como há escola 
na área e as crianças circulam 
com frequência no trecho, os 
moradores reivindicam que a 
passarela seja reconstruída o 
mais rápido possível para evi-
tar que os estudantes sejam 
expostos a riscos”, explicou.

Moradores fazem protesto por reconstrução 
de passarela na BR-101, em Alhandra
Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

Grito dos 
Excluídos 
acontece hoje 
em João Pessoa

Acontece hoje o 18º Grito 
dos Excluídos e das excluídas 
em João Pessoa que este ano 
tem como tema “Queremos um 
Estado a serviço da Nação que 
garanta direitos a toda a popu-
lação!”. 

A concentração será a 
partir das 13h no Cassino da 
Lagoa e vai reunir diversos mo-
vimentos sociais da Paraíba, 
como o sindical, estudantil, de 
mulheres, LGBT, juventude e 
pastorais. 

O Grito dos Excluídos é um 
evento nacional que acontece 
na Semana da Pátria, entre 1 e 
7 de setembro, com o objetivo 
de colocar o povo na rua para 
dar o verdadeiro grito de inde-
pendência. 

Na Paraíba, os prepara-
tivos para o Grito acontecem 
desde maio. Este ano, o ato vai 
sair organizado em cinco eixos.

O evento deverá atrair 
um grande número de pes-
soas que sairão às ruas do 
centro da cidade de João 
Pessoa protestando em bus-
ca da garantia dos seus di-
reitos.   
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Arnaldo Niskier 
escreve sobre o livro 
Estrangeirismos
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O Palhaço é uma das 
atrações do Cine Sesi 
Cultural

Espetáculo Rétabulo 
participa de festival em 
Santos 
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hroque.reporter@gmail.com

Logo após o lançamento do 
filme O Ultimato Bourne 
em 2007, os estúdios da 
Universal se viram diante 
de um grande dilema: o de 
como continuar a saga sem 
a participação do ator Matt 
Damon como o persona-

gem-título e sem o comando do diretor 
Paul Greengrass. Isso porque os três fil-
mes até então lançados foram sucessos 
milionários de bilheteria.

Coube, então, a missão de continuar 
a história ao cineasta Tony Gilroy (ro-
teirista dos anteriores). Amanhã, nos 
cinemas paraibanos, estreia O Legado 
Bourne’, que tem Jeremy Renner (Os 
Vingadores) como protagonista. A se-
quência estreou semana passada nos 
Estados Unidos.

“O que poderíamos fazer depois de 
Bourne?”, questionou Gilroy na apresen-
tação do filme à imprensa em um hotel 
de Los Angeles, respondendo a uma 
pergunta sobre o desafio de recriar uma 
saga sem seus personagens.

A franquia Bourne, inspirada livre-
mente nos romances de Robert Ludlum, 
foi inaugurada em 2002 e os primeiros 
três filmes arrecadaram mais de 945 

O quarto filme da 
saga supera os 
obstáculos das 
ausências de 
Damon e Greengress 
e consegue 
inserir-se 
inteligentemente na 
saga Bourne

O Legado Bourne, quarto filme da franquia, que tem Jeremy 
Renner como protagonista, conta história de outro superagente

Jeremy Renner na pele de 
Aaron Cross, que consegue 
escapar e luta para continuar 
sendo um superagente

Av
en

tu
ra

 p
ar

al
el

a 

milhões de dólares nas bilheterias 
mundiais para a Universal Pictures e 
transformaram Damon em astro de 
filmes de ação.

Damon interpreta um assassino da 
CIA com perda de memória que tenta 
descobrir sua verdadeira identidade 
enquanto foge da CIA, que tenta matá-lo. 
O último filme da saga terminou com 
Bourne fugindo da captura e expondo 
publicamente os programas da CIA nos 
quais foi treinado.

O quarto filme da saga supera os 
obstáculos das ausências de Damon e 
Greengress e consegue inserir-se inte-
ligentemente na saga Bourne. Assim, 
faz do quarto capítulo não uma conti-
nuação, mas uma espécie de “spin-off” 
ou história derivada da outra.

O filme traz uma história totalmente 
original, que envolve o universo de Ja-
son Bourne. A trama gira em torno do 
agente Aaron Cross (Jeremy Renner), 
que passou pelo mesmo tipo de recru-
tamento de Bourne no misterioso e ma-
léfico programa de governo conhecido 
como Treadstone.

Quando o chefe da CIA (Edward 
Norton) decide cancelar este programa 
e matar seus megassoldados, apenas 
Aaron Cross (Renner) consegue escapar, 
com ajuda de uma geneticista (Rachel 
Weisz).

“O que podíamos fazer era dizer 
que havia uma conspiração muito mais 
ampla. Que aquilo (os filmes anteriores) 
era apenas uma pequena parte de todo 
um pacote. Essa era uma ideia muito 
sexy”, declarou o diretor. “Mas não me 
interessei realmente em escrever o ro-
teiro, muito menos em dirigi-lo, até que 
o novo personagem apareceu na trama”, 
acrescentou Gilroy.

“A coisa mais bacana é que fazemos 
uma ligação telefônica do último filme 
para este”, afirmou Marshal, acres-
centando que Jason Bourne é citado e 
debatido em O Legado Bourne. Além 
disso, os veteranos da franquia Albert 
Finney, Joan Allen, David Strathairn e 
Scott Glenn estão de volta aos seus pa-
péis originais.

Para Jeremy Renner, que é mais co-
nhecido como o Gavião Arqueiro de Os 
Vingadores, uma diferença entre Aaron 
Cross e Jason Bourne é que Aaron, ao 
contrário de Bourne, gosta de ser um 
superagente e busca por todos os meios 
manter sua destreza física e mental para 
conseguir sê-lo.

“Aaron Cross é um personagem que 
realmente quer pertencer a algo, seja o 
exército ou o programa da CIA. Eu me senti 
conectado com a ideia de pertencer a algo, 
de buscar um propósito neste planeta”, 
explicou Jeremy no lançamento do filme.

E isto é demonstrado através de 
cenas frenéticas, como a da perseguição 
de motocicleta pelas ruas de Manila (ca-
pital filipina), na qual participa Rachel 
Weisz, vencedora do Oscar de melhor 
atriz coadjuvante por O Jardineiro Fiel 
(2005).

Tony Gilroy foi o roteirista dos três 
filmes anteriores. Ele foi diretor dos 
bons Duplicidade e Conduta de Risco.  
Em 2007, dirigiu o drama ganhador de 
um Oscar, “Michael Clayton”, com George 
Clooney e Tilda Swinton.
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Quando estive em Tóquio, graças a um voo inau-
gural da saudosa Varig, espantei-me, logo no primeiro 
jantar, com o pedido de “pão” ao garçon, feito por um 
nosso anfitrião.  Pão, o que seria pão em japonês? O 
espanto maior é que era pão mesmo, palavra deixada 
entre os nipônicos pela passagem de jesuítas portu-
gueses por aquelas paragens.

Tal fato me remeteu para o livro Estrangeiris-
mos, escrito por Cândido de Figueiredo, em 1902, em 
que ele afirmava que “há estrangeirismos de estran-
geirismos”. Enriquece a obra com vários exemplos, 
mostrando a mobilidade dos termos já àquela época. 
São suas palavras: “Uns são imprescindíveis e fazem 
parte do idioma nacional; outros convenientes, e do 
seu discreto emprego podem advir vantagens; outros, 
ainda, são toleráveis, e procede louvavelmente quem 
os dispensa; e muitos há, muitíssimos até, que só se 
empregam por indesculpável ignorância ou por con-
denável desapreço à pureza da língua.”

Na época em que Cândido de Figueiredo, da 
Academia das Ciências de Lisboa, escreveu essa obra 
naturalmente os estrangeirismos mais citados eram 
os galicismos e os latinismos, por 
motivos óbvios.  O latim foi a 
língua que com mais abundante 
vocabulário contribuiu para a for-
mação da linguagem portuguesa, 
especialmente quando nos referi-
mos à norma culta.

É claro que, um século 
depois, com a incrível revolu-
ção científica e tecnológica, essa 
realidade modificou-se e, hoje, 
estamos muito mais às voltas com 
a língua inglesa.  Ainda assim, 
sem defender o seu emprego exa-
gerado, principalmente quando 
há termos equivalentes na língua 
portuguesa.  O modismo deve ser 
condenado, até mesmo pelo seu 
caráter transitório.

Sobre o tema, não podemos 
deixar de referir ao tráfego de pa-
lavras, como revelam os estudos 
de Rosa Cunha-Henckel, quando 
se dedicou aos africanismos de 

origem tanto na obra de José Lins do Rêgo.  Aí podem 
ser pinçadas palavras que hoje fazem parte do nosso 
cotidiano, de que são exemplos expressivos as se-
guintes que selecionamos: Mucama, cachimbo, caçula, 
cafuné, moqueca, quitanda, quilombo, senzala, tanga e 
zumbi, para só ficar nessas.

No trabalho lapidar de Cândido de Figueiredo, 
mais extensos, podemos colher um número maior 
de palavras importadas, mas que hoje fazem parte 
indissociável do nosso cotidiano. Vamos aos exemplos 
a nosso ver mais significativos, sem esgotar a maté-
ria: Abajur, alter ego, avalanche, bife, bibelô, cabaré, 
cassetete, deboche, descoberta, detalhe, drapejar, 
elite, emoção, flanar, grátis, golpe de vista, hangar, 
idem, isolado, item, jockey, lavabo, legenda, madame, 
menu, morgue, perona grata, pic-nic, puré, quiproquó, 
repórter, restaurante, sanduíche, silhueta, suigeneris, 
toalete, turbina, ultimatum, verve, viável, iate etc.Para 
aprofundar mais o exame dessas palavras, aconse-
lha-se pesquisar no “Vocabulário de palavras e frases 
latinas e estrangeiras” do Dicionário de Moraes (nona 
edição).

O mandonismo anglo-saxôni-
co continua atropelando direitos 
dos povos, quando não invadindo 
territórios a sua própria vontade, 
pela via militar e vigoroso traba-
lho de inteligência diplomática. A 
paranóia norte-ame-
ricana recrudesceu, 
após os ataques de 
11 de setembro, ao 
criar um gigantesco 
complexo de espio-
nagem, interna e 
externa. Hoje, cada 
350 pessoas do país 
uma é espiã, segundo 
publicação do jor-
nal The Washington 
Post.

Os serviços 
secretos de ambos 
indicam os inimigos 
a serem perseguidos, 
não importando a 
legalidade do ato e palavra da ONU. 
Conflitos armados e execuções 
sumárias, atingindo inocentes, 
homens e mulheres e crianças. Tal 
como as Torres Gêmeas a revelação 
de centenas de relatórios e docu-
mentos sigilosos, através da rede 
social Wikileaks, atingiu o nervoso 

central dessas estratégias, pondo 
em polvorosa as autoridades, espe-
cialmente do Tio Sam. Até então o 
mundo ignorava as atrocidades co-
metidas pelas tropas invasoras no 
Afeganistão e Iraque, torturando 

e dizimando milhares 
de civis. Nem o Brasil 
escapou das fofocas do 
site, uma delas os fre-
quentes encontros do 
embaixador dos EUA 
em Brasília, Cliford 
Sobel, e o ex-minis-
tro da Defesa, Nelson 
Jobin, nos horários de 
almoço.

Fundador do site, 
o australiano Julian 
Assange, embora por 
dois anos  prisioneiro 
domiciliar em Lon-
dres, conseguiu  alo-
jar-se na Embaixada 

do Equador no Reino Unido, onde 
está desde junho. O presidente 
Rafael Correa, após exaustiva aná-
lise atende ao seu pedido de asilo 
político, com base em Convenções 
Internacionais e por uma questão 
humanitária. Entretanto, a sín-
drome de prepotência do império 

inglês ameaça não lhe conceder 
salvo-conduto, mantendo cercado 
por policiais  o prédio da repre-
sentação diplomática equatoriana, 
gerando desnecessário impas-
se. Querem tocar na vítima, que 
certamente seria condenado por 
um Tribunal Especial dos EUA a 
encarceramento perpétuo ou à 
pena capital.

O desdobramento alcança 
um Continente que reencontra 
sua autonomia. Além da rebeldia 
cubana,  isso ficou desenhado a 
partir de uma série de episódios: 
Extradição de Cesare Battisti, 
solicitada pela Itália negada pelo 
presidente Lula, em 2009, caso 
gêmeo em relação ao de Assange;  
os golpes de estado de Honduras 
e Paraguai, rechaçados por toda 
América; expropriação,  recente, 
pela Argentina, da multinacional 
espanhola YPF, e re-estatização de  
empresas estrangeiras no governo 
Evo Morales.  América e o Caribe, 
agora sob os cuidados da Unasul, 
Celac e Alba, merecem melhor 
respeito, organismos que já con-
denaram mais esse instrumento 
de hegemonia, emprestando todo 
apoio à nação irmã, Equador.

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Independência 
pra viver

Amanhã, mais uma vez, nos lembraremos 
da “independência” do país. Independência... de 
quê mesmo? Pelo que diz o dicionário, ser inde-
pendente é gozar de liberdade total. Liberdade 
que muitos imaginam ter sido adquirida quando 
deixamos de ser portugueses, e passamos a ser 
brasileiros, “com muito orgulho”...

A então colônia portuguesa virou Brasil, 
certamente com inúmeras vantagens para o seu 
povo. Muito mais vantagens do que se tivésse-
mos continuado a fazer parte da Europa. Mas, cá 
pra nós, fronteiras e limites trazem bem-estar 
coletivo à essa humanidade que se dividiu em 
nações?

Será que temos mesmo o que homenagear, 
e que a independência foi boa para o povo, para 
os índios que aqui viviam, para os escravos que 
aqui viveram, e para os indigentes que aqui ainda 
vivem? Se vivemos mais dependentes ainda, com 
tamanha dívida externa, submissos ao mercado 
exterior, à “ditadura militar” estadunidense, e de 
mãos atadas com a globalização?

Podem estar me achando antipatriota, mas, 
desnudem-se de quaisquer vestígios de orgulho, 
vaidade, e leiam as manchetes divulgadas cotidia-
namente nos jornais. Percebam nitidamente que 
não temos mesmo muito a comemorar nessa tal de 
semana de uma pátria que está aí na mídia conde-
nando seus próprios parlamentares e executivos 
por causa de corrupção, e que experimenta uma 
grande baderna sonora em tempo de eleição.

Confesso que só consigo ter orgulho do povo 
brasileiro, mas não do Brasil em si. Orgulho da-
quilo que Deus deu ao nosso país, a bela natureza 
de suas terras e de seu povo, do azul do mar e do 
verde das matas, do calor humano de um povo 
feliz, apesar de tudo. E isso não depende de hino 
nem bandeira, língua nem fronteira, que não nos 
deram independência alguma.

A propósito, data vênia, transcrevo parte de 
um texto do advogado Douglas Antério, advogado 
baiano, radicado em Campina Grande.

“Os feriados precedem às datas especiais e 
não dependem delas para existir, pois a importân-
cia do dia está no fato de ser ele feriado e não no 
que se comemora. Comemorar algo é uma mera 
justificativa que inventamos para desencargo 
de nossa consciência, pelo dia sem trabalho. Se 
nunca tivesse havido uma Independência, e con-
tinuássemos portugueses – nesse caso seríamos 
motivo de nossas próprias piadas? –, ou jamais 
tivesse ocorrido a proclamação da República, e 
continuássemos súditos de um rei – cujo filho, o 
príncipe, um bon vivant inveterado, apareceria 
toda semana na Caras, ao lado de belas moças de 
inteligência duvidosa –, ou se Tiradentes tivesse 
mantido íntegro seu pescoço e tivesse morrido 
já com oitenta e dois anos, após ser esfaqueado 
por uma paciente que bolinara durante a extração 
de um siso mal nascido, ou mesmo se fôssemos 
todos imortais, e por isso não houvesse Dia de 
Finados, ainda assim haveria os feriados”.

“Os feriados são imprescindíveis! Existem 
não para comemorarmos uma data especial, mas 
para fins bem mais importantes, que são os lúdi-
cos, como tomar uma cerveja na casa do amigo 
Mendonça, lá da repartição, comer caranguejo na 
praia olhando para o biquíni atrevido da meni-
na, ir ver a vaca “Mimosa”, que está prenhe, lá no 
sítio, brincar com o filho traquino no parque que 
não tem autorização para funcionamento, dormir 
até tarde, como há muito não se fazia, assistir a 
um filme meloso com a namorada. Apresente o 
leitor alguém que foi rezar por Nossa Senhora 
Aparecida no dia 12 de Outubro ou que vá assistir 
amanhã ao desfile de 7 de Setembro”...

Germano
RomeroEstrangeirismos de Estrangeirismos

Casos gêmeos

Hoje, de cada 
350 pessoas dos 
Estados Unidos, 
uma é espiã, 
segundo 
publicação 
do jornal “The 
Washington 
Post”
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Cine Sesi Cultural, que completa dez anos, 
será aberto amanhã e vai oferecer oficinas 

Cinema
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Roteiro

O Cine Sesi Cultural com-
pleta neste ano dez edições, 
estando na Paraíba pela séti-
ma vez. O propósito do evento 
é levar a sétima arte para cida-
des que não tem sala de proje-
ção, e por aqui passará por 16 
municípios, começando ama-
nhã em Lucena, numa mostra 
que vai até o domingo (9). As 
exibições começam sempre às 
18h30 e contam com um curta 
e um longa por noite. O evento 
é realizado pelo Sesi e ideali-
zado pela diretora de criação 
da Aliança Comunicação  Cul-
tura, Lina Rosa Vieira.

No Cine Sesi as mostras 
acontecem em três noites, 
sendo a comédia na sexta-
feira, espaço para reflexão 
no sábado e o encontro da 
família no domingo. Para ser 
exibido, o filme precisa pre-
encher os requisitos exigidos 
pela curadoria. Filmes que 
ainda não foram exibidos em 
canais de TV abertos; filmes 
que façam parte da produção 
de cinema nacional priorita-
riamente ou que valorizem 
profissionais brasileiros; fil-
mes que caibam na indicação 
de todas as idades; filmes que 
priorizem não somente o di-
vertimento dos espectadores, 
mas a formação de plateias 
inteligentes; por fim, filmes 
que estejam liberados para as 
projeções do Cine Sesi.

Nesta edição na Paraíba o 
Cine Sesi vai oferecer duas ofi-
cinas de stop motion gratuitas 
e uma palestra temática, que 
acontecerão nas cidades de 
Cabedelo e São Mamede. O 
resultado será exibido como 
curta-metragem nas cidades 
por onde o evento passará. As 
oficinas e palestra tem o tema 

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

SERVIÇO

“Um Encontro Animado” e po-
dem participar estudantes a 
partir de 16 anos, professores 
e pessoas ligadas à arte-edu-
cação e cultura.

Entre os curtas exibidos 
estão Até o Sol Raiá (PE), Vida 
Maria (CE) e Tyger (SP). Até 
o Sol Raiá conta a história de 
personagens de barro criados 
por um artesão e que ganham 
vida. Assim, realizam uma fes-
ta numa noite sertaneja, unin-
do a cultura do artesanato em 
barro com o cangaço. 

O filme ganhou diversos 
prêmios, entre eles o de Me-
lhor Primeira Obra pelo Ani-
maMundi 2007-RJ, de Melhor 
Curta-Metragem Brasileiro e 
de Melhor Primeira Obra pelo 
AnimaMundi 2007 SP, um dos 
maiores eventos de premia-

ção para a animação nacional.
Vida Maria é um curta 

de pouco mais de 8 minutos 
que retrata a vida de Maria 
dos seus cinco aos 45 anos, e 
o trabalho no sítio onde vive. 
Mostra a contradição entre os 
desejos pessoais e a realidade 
a qual somos impostos.

Tyger é uma animação 
de 5 minutos que conta a his-
tória de um tigre que aparece 
misteriosamente numa cidade 
grande. Tem a direção de Gui-
lherme Marcondes.

Já entre os longas, estão 
O Palhaço (Brasil), Eu e Meu 
Guarda-Chuva (Brasil) e Enro-
lados (EUA).  O Palhaço conta 
a história de Benjamim, inter-
pretado por Selton Melo, e do 
seu pai Valdemar, interpreta-
do por Paulo José. Os dois são 

palhaços e trabalham no Circo 
Esperança, até que Benjamim 
resolve abandonar a carreira e 
largar os amigos e a única fa-
mília que tem.

Eu e Meu Guarda-Chuva 
é sobre Eugênio, garoto de 11 
anos que nunca larga o guar-
da-chuva do avô. Uma copro-
dução entre a Conspiração Fil-
mes e a 20th Century Fox, tem 
no papel de Eugênio o ator Lu-
cas Cotrim.

Enrolados conta a histó-
ria de Flynn Rider, o bandido 
mais procurado e encanta-
dor do reino que se esconde 
em uma torre, onde, coinci-
dentemente, está presa a Ra-
punzel. O bandido se torna 
refém da princesa, que forma 
um pacto para sair do confi-
namento. 

Primeiro Lanterna Verde árabe 
foi inspirado no próprio criador

Geoff Johns, escritor da DC Comics e responsável 
por criar o novo Lanterna Verde, disse que se inspirou na 
própria história para criar o personagem, chamado Simon 
Baz. Assim como Johns, o super-herói tem ascendência li-
banesa. Ambos foram criados em Detroit, que possui uma 
das maiores e mais antigas comunidades árabes nos Esta-
dos Unidos. A história começa quando Baz, aos dez anos de 
idade, e toda sua família assistem pela TV os atentados de 
11 de setembro de 2001. A partir deste momento, árabes 
e mulçumanos tornam-se suspeitos e caem no ostracismo. 
Johns, que se apaixonou pelos quadrinhos quando desco-
briu uma coleção antiga de seu tio no sótão de sua avó, 
explicou que Baz não é perfeito. O personagem traz tatuado 
no antebraço a palavra “coragem”, o que é proibido entre os 
mulçumanos. 

As Múltiplas Questões da Internet

Uma bem sincronizada aliança entre a Universidade Federal da 
Paraíba e o Centro Internacional de Semiótica e Comunicação traz a 
João Pessoa neste mês de setembro um evento internacional para de-
bater as múltiplas questões que envolvem a internet.

A começar pela conferência magistral de Marc Abélès, da Esco-
la de Altos Estudos em Ciências Sociais, da França. Esse renomado 
pesquisador vai debater a internet, a globalização e a política sob a 
perspectiva antropológica.

O debate vai girar também em torno dos novos usos das redes 
sociais, Facebook, Twitter, pelos governos e candidatos em diferen-
tes países do mundo. Será a vez de discutir, por exemplo, o papel das 
redes sociais nos protestos que ocorreram recentemente nos países 
árabes, na Espanha, Grécia, Israel. Para esse debate foram convidados 
pesquisadores do Brasil, da Argentina e da França.

Argentinos e brasileiros se encontram também para o debate 
sobre as transformações que a internet está produzindo no campo 
das chamadas “indústrias culturais”. Quais as potencialidades de ne-
gócios que a grande rede oferece? E como ficam os velhos e novos 
meios do ponto de vista econômico?

Um dia do evento está reservado para a discussão sobre as re-
des na história da midiatização. Essa mesa é inspirada na provocação 
de Robert Darnton, que identificou na Paris do século XVII uma “pri-
meira internet”. Nesse momento do debate serão apresentadas pes-
quisas que identificam o papel das redes de informação em diferentes 
momentos da história.

Faz parte da programação o debate envolvendo a internet, a so-
ciedade civil e atores individuais. Neste ponto as pesquisas de por-
tugueses, colombianos e argentinos mostrarão a desarticulação dos 
“velhos” meios de produção, circulação e consumo da informação pe-
los recursos que a internet coloca à disposição do cidadão.

Pesquisadores como Eliseo Verón, Antônio Fidalgo, Beatriz 
Quiñones, Henrique Antoun, Sandra Valdettaro, Muniz Sodré, Manuel 
Libenson, Rogério Christofoletti, Marc Abélès, Paulo Serra, Oscar Tra-
versa, Silvia Ramirez, Guido Lemos, Carlos Scolari, Antônio Fausto 
Neto, Marcos Palácios, Mário Carlón, entre outros, estarão reunidos 
de 17 a 21 deste mês na capital paraibana para o grande debate sobre 
esse meio essencial na cultura contemporânea, a internet, que trans-
formou o modo de vida das pessoas e do planeta e superou os limites 
do espaço e tempo.

Essa é só uma amostra do que esse evento, Pentálogo III: A  In-
ternet, Viagem no Espaço e no Tempo, vai proporcionar aos seus par-
ticipantes, que ainda serão contemplados com o Colóquio Semiótica 
das Mídias. Este, sozinho, trará 65 apresentações, com temas que vão 
dos processos e estratégias de midiatização ao jornalismo digital. A 
programação completa do Pentálogo e do Colóquio pode ser conferi-
da pelo www.ciseco.org.br.

Sandra Moura
Doutora em Comunicação e professora da UFPB
sandroca95@hotmail.com

Foto: Divugação

 Girl on Fire, novo 
disco da cantora norte
-americana Alicia Keys 
chegará às lojas em 27 
de novembro. “Girl On 
Fire’ é uma canção so-
bre o descobrimento da 
voz, sobre a confiança 
na intuição e em si mes-
mo”, explicou a cantora 
americana na nota de 
imprensa divulgada pela 
gravadora Sony Music. 
Antes do lançamen-
to do disco, a cantora 
disponibilizará a faixa 
homônima do álbum em 
plataformas digitais. A 
cantora americana, que 
já ganhou 14 prêmios 
Grammy, ainda apresen-
tará essa mesma faixa 
ao vivo no MTV Vídeo 
Music Awards.

Novo disco de Alicia 
Keys será lançado 
em novembro

 Recentemente a atriz 
Sigourney Weaver declarou 
que a franquia Avatar teria 
mais três sequências, e que 
seriam gravadas ao mesmo 
tempo. Porém,  o produtor 
Jon Landau desmentiu a 
afirmação. De acordo com o 
produtor, estão previstas so-
mente duas sequências para 
o filme dirigido por James 
Cameron. Em entrevista ao 
jornal “Courier Post”, ele 
declarou: “Nós vamos fazer 
dois filmes ao mesmo tem-
po, mas não um terceiro”.As 
filmagens devem começar 
ainda em 2012, porém o 
próprio diretor já afirmou 
que lançar em 2014 é pouco 
provável. “2014 seria uma 
data difícil de cumprir”, 
disse ele. Avatar estreou em 
2009. 

Produtor diz que 
Avatar terá só 
duas sequências

Mídias em destaque

Drops & notas

Selton Mello e Paulo José no longa-metragem O Palhaço, uma das atrações da edição do Cine Sesi 

Em cartaz

Valente

Valente, de Mark Andrews, Brenda Chapman e Steve Purcell

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.

OS 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 

A princesa Merida está 
determinada a seguir o seu 
próprio caminho na vida e 
desafia um antigo costume 
sagrado que coloca em perigo 
o reino e a vida de sua família. 
Então ela parte em busca de 
uma velha sábia para tentar 
consertar seu erro.

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 e 18h10.

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
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Retábulo em Santos
Grupo Piollin faz mudanças no espetáculo e reestreia 
com apresentações hoje e amanhã no Festival Mirada

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@ahotmail.com

Depois de quase um ano 
de paralisação da mon-
tagem, o espetáculo 
Retábulo, do Piollin 
Grupo de Teatro, re-
estreia com algumas 
mudanças na cidade de 
Santos (SP), represen-

tando a Paraíba na segunda edição do 
Festival Ibero-Americano de Artes Cê-
nicas – Mirada. Dirigida por Luiz Carlos 
Vasconcelos, a peça será apresentada 
hoje e amanhã, sempre a partir das 
23 horas, no ginásio do Sesc (Serviço 
Social do Comércio). O evento foi aber-
to ontem e prosseguirá até o próximo 
dia 15, oferecendo um panorama da 
produção contemporânea de 14 países 
de línguas portuguesa e 
espanhola.

“As mudanças fo-
ram feitas no processo 
de criação. Houve, por 
exemplo, o enxugamen-
to do texto, o que é normal, dentro de 
um projeto experimental. Estamos 
ansiosos para apresentar o espetáculo, 
que já foi encenado em outras cidades 
do Brasil, e esperamos que o público 
goste da proposta”, disse ao jornal A 
União, em entrevista por telefone, o di-
retor da peça, Luiz Carlos Vasconcelos.

Adaptação do conto O Retábulo de 
Santa Joana Carolina, do pernambu-
cano Osman Lins (1924-1978), que 
integra o livro Nove, Novena (1966), 
obra que o fez ser um dos expoentes 
da ficção brasileira contemporânea, a 
peça Retábulo é a última montagem do 
Grupo Piollin. A estreia do espetáculo 
em âmbito nacional ocorreu no ano de 
2010, em Fortaleza, seguindo depois 
para Natal (RN) e Salvador (BA). Em 
João Pessoa, a montagem estreou em 
janeiro de 2011, quando permaneceu 
em cartaz durante três meses.

No espetáculo adaptado pelo 
Piollin, a narrativa é dividida em doze 
mistérios que recobrem – em ordem 
cronológica, desde o nascimento até 
sua morte e enterro – a vida de uma 
humilde professora primária da roça, 
do longínquo mundo rural do Nordeste. 
Ela é explorada pelos senhores de terra 
por onde passa. O texto mostra seus so-
frimentos – mas também de força, amor 
e determinação - de mulher simples do 
povo, por meio de vários eus-narrado-
res. Nesse sentido, a linguagem ousada 
do conto e o eu multifacetado fazem re-
ferência às figuras pintadas ou talhadas 
- geralmente em madeira ou mármore 
- para ornamentar altares, que aludem 
à uma história em série.

Durante a encenação dos 12 misté-
rios de Joana Carolina, o Piollin Grupo 
de Teatro – que está em atividade há 
35 anos – consegue promover o diálo-
go com as proposituras narrativas de 
Osman Lins para tentar instaurar uma 
cena também rigorosa, apoiada simul-

taneamente na poesia da palavra e no 
corpo em ação. O espaço do ambiente 
é ocupado pelos atores e pelo público, 
sem mediações, ampliando as possibi-
lidades de leitura do espetáculo.

O evento – Ao longo de 10 dias de 
realização do Festival Ibero-Americano 
de Artes Cênicas - Mirada, 14 países 
apresentarão 38 espetáculos, sendo 23 
produções internacionais e 15 brasilei-
ras, mais intervenções e performances. 
Além do Brasil, estarão representados 
Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, Cuba, Espanha, México, 
Paraguai, Peru, Portugal, Uruguai e 
Venezuela. 

Além das dependências do Sesc 
Santos, a programação do festival ainda 
ocupa teatros, praças, parques, monu-
mentos e demais ambientes. Uma das 
novidades deste ano é que o Mirada se 
espraia pelas cidades vizinhas de Ber-
tioga, Cubatão, Guarujá, Praia Grande 
e São Vicente e em cada uma haverá 
apresentação de espetáculos.

Da programação do Mirada ainda 
constam outras atividades, a exemplo 
de lançamentos de livros, debates 
interculturais, realização de oficinas, 
shows musicais e outros encontros 

afins, todos sempre com acesso 
gratuito. Nesta segunda edição 
o país especialmente convidado 
é o México, com uma mostra de 
sete criações. O evento oferece 
um panorama das artes cênicas 

dos países ibero-americanos e reúne 
alguns dos seus principais criadores e 
realizadores, lançando um olhar para a 
produção cultural destes países, a fim 
de priorizar a troca entre criadores e 
público, no âmbito da diversidade cul-
tural e social, dentro e fora do Brasil. A 
escolha da cidade de Santos se justifica 
por representar a síntese do espaço 
de encontro de diferentes povos, por 
meio do porto, que é o maior do Brasil 
e que se tornou símbolo da união com 
a cultura ibero-americana, ao longo da 
história. 

FOTO: Divulgação/Piollin

O Retábulo é baseado 
na obra do escritor 
pernambucano 
Osman Lins
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Convergências e conflitos é tema de palestra hoje em JP

O Brasil e a Rússia têm muitos 
pontos de convergência, mas tam-
bém aspectos conflituosos. Em ter-
ras tupiniquins, há uma dificuldade 
imensa de se confrontar o imperia-
lismo norte-americano, e resistência 
em pensar uma posição política bra-
sileira autônoma. Para aprofundar 
o assunto, os estudiosos Alexsandr 
Doug, da Universidade Estatal de 
Moscou, e André Martin, da Univer-
sidade de São Paulo (USP) partici-
pam hoje da palestra Convergên-
cias e Conflitos entre a Geopolítica 
Brasileira e Russa: Eurasianismo X 
Meridionalismo. Será lançado ainda 
o livro Evrasianismo – Ensaios Sele-
cionados, de Alexandr Dugin, edita-
do pelo Zarinha Centro de Cultura, 
que também patrocina o debate.

“Apesar de algumas divergên-
cias, no fundamento, estamos do 
mesmo lado: a defesa de um mundo 
multipolar”, destacou o professor-
doutor pela Universidade de São 
Paulo (USP) André Martin. Para 
ele, o Brasil precisa, basicamente, 
encontrar o seu lugar no mundo, 
porque se perdeu após sairmos do 
regime militar. 

 
Países fracos
Ele explicou que o país não é 

completamente ocidental. Porém, 
mais importante que as vincula-
ções com o Ocidente é a identidade 
brasileira com o Hemisfério Sul. “Eu 
acho que o Hemisfério Sul é com-
posto politicamente por países fra-
cos, que não são reconhecidos por 
grandes potências mundiais. 

“América Latina, África, Sul da 
Ásia, Oceania formam o mundo colo-
nial, que foi colonizado pelo Norte. E 
o Norte está tentando recolonizar o 
sul ideologicamente, economicamen-
te e militarmente”, destacou Martin, 
defensor do meridionalismo, que re-
úne os países do sul. 

“Em toda agenda do Norte so-
bre o Sul, os temas são terrorismo 
e narcotráfico. O terrorismo é um 
problema dos eurasianos; o nar-
cotráfico, dos meridionais. É uma 
visão preconceituosa da sociedade 
que marca a violência atual”, obser-
vou Martin. Os conflitos entre os 
países – segundo o estudioso – têm 
essa raiz. Ele considera preocupan-
te imaginar um mundo novo que 
se encerra numa visão preconcei-
tuosa. “A globalização diz que não 
existe mais diferenciação, que não 

Brasil x Rússia

Brasil já é o maior mercado 
consumidor de crack e o 
segundo de cocaína

FotoS: ortilo Antônio

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

Um contrato celebrado entre a Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) e a Pro Quest, empresa 
do setor de conteúdos, disponibiliza atualmen-
te 78 mil livros acadêmicos digitais para todas as 
áreas do conhecimento, conforme informou a di-
retora da Biblioteca Central da UFPB, Sônia Sueli 
Araújo Pessoa

Segundo esclarece a gestora da Biblioteca 
Central, todos esses livros digitais estão disponí-
veis à comunidade acadêmica em todos os campi 
da instituição, de forma ilimitada.

A diretora disse que cada usuário das biblio-
tecas da UFPB pode fazer a leitura digital de até 
10 livros por vez, renováveis, por um período de 
14 dias. De acordo com Sônia Sueli, a UFPB é uma 
das universidades pioneiras na disponibilização 

de conteúdos digitais, junto com a USP, UNESP, 
Unicamp e UNB, tendo iniciado esse processo em 
meados do ano de 2011.

“Em menos de um ano, já houve acesso de 
aproximadamente mil e duzentos livros efetiva-
mente lidos”, revelou Sônia Sueli, esclarecendo 
que os 78 mil livros disponíveis atualmente são de 
aproximadamente 500 editoras.

O gerente regional no Brasil, Elson Freire, 
explicou que a Pro Quest é uma empresa norte-
americana que contrata conteúdos com aproxi-
madamente duas mil editoras do Brasil e do exte-
rior,  atualmente, para disponibilizá-los de forma 
institucional para comunidades de universidades 
é órgãos da administração pública e empresas pri-
vadas.

UFPB disponibiliza 78 mil livros 
para a comunidade acadêmica

BIBLIOTECAS DIGITAIS

* A palestra Convergências e Conflitos entre a Geopolítica 
Brasileira e Russa: Eurasianismo X Meridionalismo e o lançamen-
to do livro acontecem no Zarinha Centro de Cultura, Avenida 
Nego, 140, Tambaú, das 18h30 às 22h. Outros periódicos tam-
bém estarão disponíveis. O evento é voltado para advogados, 
estudantes e pessoas interessadas em política internacional. 

* São oferecidas 100 vagas. 
Investimento:
Inteira: R$ 60,00
Estudante: R$ 40,00
Aluno e ex-aluno do ZCC: R$ 30,00

* A palestra O Islã no Ocidente: História e Ideologia nos 
Meios de Comunicação, do jornalista Mateus Soares, está mar-
cada para esta sexta-feira (7), às 16h. 

* Inteira: R$ 40,00
Estudante: R$ 30,00
Alunos e ex-alunos do ZCC: R$ 20,00

* Vendas na Livraria Esquina das Letras
Telefone: 4009 1130.
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O professor de Sociologia e 
Diretor do Centro de Estudos Con-
servadores na Universidade Estatal 
de Moscou, que também é líder do 
Movimento Internacional Eurásico, 
Alexandr Dugin, sustenta o Eurasia-
nismo, uma visão do mundo a partir 
da Eurásia. Um dos pontos em co-
mum entre as visões eurásica e me-
ridionalista é a defesa de um mundo 
multipolar. 

“Há muitos aspectos comuns 
entre o conceito do professor An-
dré Martin com o Eurasianismo, 
que insiste sobre a pluralidade de 
valores do mundo. É necessário que 
o mundo, hoje unipolar, seja multi-
polar. Hoje, os Estados Unidos estão 
ao centro de todo o sistema. Porém, 
existe outra visão de mundo. Não é 
mais o americano, mas o ocidental 
globalizado. Esta é a visão dominan-
te”, discorreu.

Conforme Alexandr, quando se 
fala em unipolaridade, os Estados 
Unidos são encarados como o cen-
tro da América do Norte. Seria uma 
forma de dominação espiritual, 
com valores ocidentais, geopolíti-
cos do governo mundial. “O mundo 

unipolar representa uma forma de 
dominação ocidental que envolve 
parlamentarismo e democracia. É 
preciso compreender que a demo-
cracia moderna é diferente da ve-
lha. A moderna e a pós-moderna 
defendem os direitos da minoria. 
Tudo isto é projeto atual, e o Eura-
sianismo surge como um conceito 
do mundo multipolar”. 

Sociedade particular
A multipolaridade significa a 

possibilidade de ter valores diferen-
tes, não liberais, não capitalistas, 
não individualistas, diferente do 
pensamento ocidental. “O Brasil é 
uma sociedade muito particular. A 
ideia é de que a sociedade brasileira 
não é ocidental é muito particular. A 
sociedade russa, por sua vez, é um 
pouco ocidental, tem aspectos oci-
dentais e europeus”, relatou. Esta 
pluralidade, segundo ele, formou a 
identidade russa. Ele avalia a iden-
tidade brasileira como particular e 
especial. 

A Rússia não é só um país, mas 
uma civilização, uma cultura par-
ticular. Isto, conforme Doug, é o 

centro do Eurasianismo. Os povos 
organizam suas cidades sob valores 
diferentes. O Eurasianismo consiste 
na possibilidade de diálogo entre as 
civilizações. Este é considerado um 
passo importante para uma nova 
consciência geopolítica. 

Rússia não é país forte
Na visão do professor André 

Martin, a tendência é que a rela-
ção entre Brasil e Rússia continue 
melhorando. “Ainda estamos mui-
to distantes, mas procurando nos 
aproximar. Temos que nos conhecer 
melhor, porque há um desconheci-
mento. Um vê o outro de forma es-
tereotipada. Nossa juventude tem 
preconceito contra os russos”, cons-
tatou.

A Rússia de hoje, como acres-
centou Alexsandr Doug, não repre-
senta um desafio para outros países. 
O País se ocupa de si mesmo e tam-
bém não representa ameaça para 
o Brasil. “A força e a fragilidade da 
Rússia não interferem no Brasil. 
Não somos um país forte hoje, po-
rém isso não é razão para não estar-
mos contentes”, destacou o russo.

Ele disse que os eurasianos 
imaginam a Eurásia como um gran-
de espaço, assim como é a América 
Latina. É muito importante encon-
trar a identidade do grande espaço 
latino americano, que – continuou 
– é muito particular; tem aspectos 
diversos frente a civilização norte
-americana,

Imprensa e o Islã
O Islã no Ocidente: História e 

Ideologia nos Meios de Comunica-
ção é o tema da palestra do jorna-
lista Mateus Soares, que acontece 
amanhã, às 16h, no Zarinha Centro 
de Cultura. 

“O mundo islâmico está nas 
manchetes todos os dias, e é visto 
com extremo preconceito. A ideia 
que temos é que todo muçulmano é 
terrorista”, brincou. 

Na palestra, conforme explicou 
Soares, o público vai saber um pou-
co mais sobre o mundo islâmico, 
principais doutrinas, relação do Islã 
com o ocidente nos últimos 1500 
anos, e contará com uma análise de 
como os meios de comunicação en-
xergam o Islã.

Eurasianismo busca diálogo entre civilizações
André diz que, apesar da divergência, Brasil e Rússia defendem mundo multipolar Alexsandr afirma que Hemisfério Sul é composto polticamente por países fracos
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Produto passa por teste no Brasil
Botijão de gás de fiBra de vidro

embalagem é testada por 
12 mil consumidores e tem 
peso e dimensões diferentes

Rio de Janeiro – Cerca 
de 12 mil consumidores das 
regiões metropolitanas do 
Rio de Janeiro, de São Paulo 
e Porto Alegre estão testando 
novas embalagens de botijões 
de gás liquefeito de petróleo 
(GLP) feitas de fibra de vidro 
termoplástico e polietileno de 
alta densidade, mais leves que 
as tradicionais embalagens 
de aço. O produto é inédito 
no Brasil e foi trazido ao país 
pela Liquigás Distribuidora, 
subsidiária da Petrobras. Os 
testes começaram a ser feitos 
em fevereiro.

De acordo com o diretor 
de GLP Envasado da Liquigás, 
Paolo Ditta, a nova embala-
gem, batizada pela empresa de 
LEV, é uma inovação no mer-
cado brasileiro. O novo boti-
jão já é sucesso nos mercados 
americano, europeu e asiático. 
Ele se destina, principalmente, 
ao consumidor residencial “e 
também a consumidores es-
pecíficos, para os quais o peso, 
o material e as dimensões do 
vasilhame fazem diferença, 
como os usuários de trailers e 
embarcações”.

Material reciclável
Segundo Ditta, o produ-

to é sustentável já que a co-
bertura rígida é confecciona-
da com material reciclável. Os 
botijões LEV foram importa-
dos da empresa Amtrol Alfa, 
maior fabricante de botijões 
do mundo, que responde pelo 
desenvolvimento e fabrica-
ção do produto em Portugal. 
O projeto está sendo condu-
zido no Brasil em parceria da 
Liquigás com a Amtrol Alfa e 
a Braskem.

A Liquigás informou que, 
após a avaliação dos resulta-
dos dos testes, será elaborado 
um relatório sobre a viabili-
dade da comercialização e a 
instalação de uma fábrica para 
produção das embalagens de 
fibra de vidro no país. A em-
presa informou também que a 
certificação do produto é dada 
pelo Inmetro.

Resultados de testes
Além disso, segundo a 

subsidiária da Petrobras, os 
resultados dos testes serão 
encaminhados à Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis (ANP), 
que regula o mercado de GLP 
quanto à armazenagem e dis-
tribuição. A avaliação da nova 
embalagem, porém, será feita 
pelos próprios consumidores, 
que irão constatar ou não a 
eficiência do novo botijão de 
fibra de vidro termoplástico.

Se aprovado pelos consu-
midores, o novo botijão poderá 
ser comercializado em todo o 
país. Sua adoção, entretanto, 
não será obrigatória pelas dis-
tribuidoras de GLP. 

O presidente do Sindicato 
Nacional das Empresas Dis-
tribuidoras de GLP (Sindigás), 
Sergio Bandeira de Mello, disse 
que, desde que foram intro-
duzidos no Brasil há 75 anos, 
os botijões de aço vêm experi-
mentando inovações contínuas 
tanto na capacidade e no peso. 

Sergio de Mello acredi-
ta que a adoção maciça do 
novo produto vai depender 
muito mais do mercado con-
sumidor. Mello disse não ver 
problema em relação aos bo-
tijões de aço, “que são muito 
seguros e amplamente utili-
zados no mercado mundial”. 

Foto: Divulgação

Brasil melhora em 
competitividade

São Paulo – Entre os países 
que compõem o Brics (Brasil, Rús-
sia, Índia, China e África do Sul), o 
Brasil foi o único que conseguiu 
subir posições no ranking de com-
petitividade global elaborado pelo 
World Economic Forum (WEF) e 
divulgado ontem pelo Movimento 
Brasil Competitivo. No ano pas-
sado, o país ocupava o 53º lugar 
entre os países mais competitivos 
do mundo e ocupa agora a 48ª 
posição.

Entre os mercados emer-
gentes, a República Popular da 
China continua a liderar o grupo 
do Brics, mas caiu três posições 
em relação ao ano passado, pas-
sando da 26ª para a 29ª posição. 
A África do Sul ocupa, atualmente, 
o 52º lugar, seguida pela Índia 
(59º) e pela Rússia (67º).

O líder do ranking continua 
sendo a Suíça, seguida por Cin-
gapura, Finlândia, Suécia, Ho-
landa, Alemanha, Estados Unidos, 
Reino Unido, Hong Kong e Japão.

O ranking de competitividade 
é elaborado a partir de pesquisas 
de opiniões e percepções com 14 
mil empresários em 144 países no 
mundo. O relatório de Competitivi-
dade Global destaca que o Brasil 
aparece agora entre as 50 econo-
mias mais competitivas do rank-
ing, e que a melhora de posição 
acontece “apesar do índice de 
inflação de quase 7%”.

O estudo afirma que o Brasil 
melhorou nas suas condições macroe-
conômicas e tira proveito de ter o 
sétimo maior mercado interno do 
mundo. O país também é elogiado 
por seu uso cada vez maior de tec-
nologias da informação e comuni-
cação e no acesso a financiamentos 
para projetos de investimentos em 
dezenas de setores.

No entanto, o Brasil, con-
forme aponta o relatório de 
Competitividade Global, ocupa 
posições baixas na avaliação de 
empresários sobre eficiência do 
governo e confiança em políticos. 
“Apesar destes pontos fortes, o 
país também enfrenta desafios 
importantes. 

Alana Gandra
Da Agência Brasil

rigor na venda de 
medicamentos

Brasília – A Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
vai realizar uma audiência pública, 
no próximo dia 27, para discutir 
a necessidade de um maior con-
trole na venda de medicamentos 
sujeitos à prescrição médica. A 
informação foi publicada ontem 
no Diário Oficial da União.

Por meio de nota, o órgão infor-
mou que a ideia é obter informações 
para que, na prática, farmácias e 
drogarias passem a exigir a apre-
sentação da receita no ato da venda 
desse tipo de produto.

“A agência não pretende criar 
obstáculos para a aquisição de 
medicamentos, mas eliminar o risco 
sanitário oriundo da automedi-
cação”, informou o comunicado. No 
caso de remédios de uso contínuo, 
como anticoncepcionais, a Anvisa 
destacou que a receita poderá ter 
validade de até um ano.

O órgão lembrou ainda que 
a venda de medicamentos com 
tarja na embalagem sem a apre-
sentação da prescrição configura 
infração sanitária, de acordo com 
a Lei 6.437/77. As penalidades 
podem variar de advertências, 
interdições, cancelamento da au-
torização de funcionamento do 
estabelecimento a multas.

Brasília – As instituições que fa-
zem pesquisas utilizando animais 
terão prazo de um ano para adap-
tação a uma série de normas fixadas 
pelo Conselho Nacional de Controle 
Animal (Concea) para o funciona-
mento das comissões de ética. As re-
gras estão publicadas no Diário Ofi-
cial da União, Seção 1, na edição de 
hoje (5). A resolução normativa fixa 
o funcionamento das comissões e 
determina o cumprimento de medi-
das regulamentadas há quatro anos.

O uso de animais em pesqui-
sas é um tema polêmico e estimula 
debates no Brasil e no exterior. No 
Brasil, não há dados oficiais sobre o 
total de animais utilizados nas pes-
quisas. Porém, os mais utilizados são 
os ratos e os camundongos, segui-
dos de coelhos, hamsters e aves.

Pela resolução, as comissões 
de ética devem ter entre os mem-
bros médicos veterinários, biólo-
gos e professores. Será cobrado 
um cadastro atualizado dos proto-
colos pedagógicos e científicos do 
órgão. O texto determina ainda 
que será paralisada e até suspensa 
uma pesquisa se houver irregulari-
dade no uso dos animais.

O documento estabelece tam-
bém que é possível substituir os 
integrantes de uma determinada 
comissão de ética de uso animal, se 
houver necessidade. Não esclarece 
que necessidade pode ser essa.

No Brasil, existem normas que 
fixam critérios para o uso de ani-
mais em pesquisas, como a que 
determina o número máximo de 
animais a ser utilizado. Não é per-
mitido usar mais animais que o ne-

Órgão que usa animal em pesquisa terá 
que regularizar as comissões de ética

Novas regras do CoNCea

Brasília – A partir de agora, as 
experiências científicas com uso 
de animais no Brasil terão que ser 
acompanhadas, obrigatoriamente, 
por veterinários. A exigência da pre-
sença desses profissionais foi deter-
minada pelo Conselho Nacional de 
Controle de Experimentação Ani-
mal (Concea), do Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Na prática, a maior parte dos 
laboratórios de pesquisa que utili-
zam animais para experimentação 
científica e ensino, mais conhecidos 
como biotérios, já mantém veteri-
nários em suas equipes, segundo in-
formações do Conselho Federal de 
Medicina Veterinária (CFMV).

“O que se pretende é que a 
prerrogativa seja levada à socie-
dade em geral, para que o núme-
ro cada vez maior de universida-
des que têm biotérios também 
cumpra essa norma”, explicou o 
professor e pesquisador da Uni-
versidade Federal Rural de Per-
nambuco, Alberto Costa, que pre-
side a Comissão de Ética, Bioética 
e Bem-Estar Animal do CFMV.

eutanásia e analgesia 
Com a medida, procedimen-

tos como analgesia, eutanásia, 
administração de medicamentos e 
óbito dos animais e a garantia de 
boas condições do ar e de alimen-
tação passam a ser competência e 
responsabilidade dos veterinários. 

A equipe de pesquisadores ficará 
responsável exclusivamente pelos 
estudos científicos.

“Quem pode avaliar se o ani-
mal está sendo submetido a sofri-
mento ou dor, durante um pro-
cedimento, em aula prática ou 
pesquisa, é o medico veterinário”, 
explicou Alberto Costa. Os cientis-
tas reconhecem que, apesar de não 
terem o nível de consciência do 
ser humano, os animais são capa-
zes de experimentar as sensações 
negativas e positivas, desde eufo-
ria à frustração, dor e sofrimento 
intenso. “A presença do médico 
veterinário contribui para que não 
ocorra essa situação de sofrimen-
to”, acrescentou o professor.

interferência
A obrigatoriedade, por outro 

lado, desperta, entre alguns pes-
quisadores e cientistas, o temor 
de que os veterinários interfiram 
nos procedimentos exclusivamente 
científicos. Mas o coordenador do 
Centro de Experimentação Animal 
do Instituto Oswaldo Cruz (IOC), 
Carlos Müller, garante que a nova 
norma, que cria mecanismos rigo-
rosos de controle da experimen-
tação, trata apenas da assistência 
técnica e sanitária aos animais. 
“Atualmente, existem pessoas que 
não fazem sequer analgesia nos 
animais [submetidos às experiên-
cias]. O pesquisador é pontual na 
pesquisa, mas nem sempre tem a 
experiência de dia a dia com o ani-
mal”, disse.

A alteração nas regras desse 
tipo de experimento reacende ain-
da o debate sobre alternativas que 
substituam o uso de animais em 
pesquisas. Alguns segmentos, como 
o da indústria cosmética, validaram 
métodos alternativos de substitui-
ção. Mas, quando se trata de pesqui-
sas em geral, Müller é enfático em 
afirmar que “não terá tão cedo no 
Brasil. Não existem métodos substi-
tutivos porque falta investimento”.

duração dos testes 
Para o pesquisador, o estabe-

lecimento de métodos alternativos 
em testes científicos pode demorar 
de dez a 12 anos para ser concluí-
do. Além da falta de sinalização de 
investimentos, Müller ainda destaca 
que apenas este ano o Brasil sedia-
rá um evento internacional sobre o 
tema. “Na Europa, você vê fortunas 
investidas nesses métodos. Aqui (no 
Brasil), não adianta ficar cobrando 
do pesquisador. Você até substitui 
aulas com métodos alternativos, 
mas na pesquisa não”, relatou.

A dificuldade em reproduzir, de 
forma padronizada, a variedade de 
condições exigidas pelas pesquisas 
é o principal problema apontado 
pelos pesquisadores para a subs-
tituição dos animais nos estudos. 
“Imagina você fazer controle de 
qualidade de vacina de hepatite, 
que é viral, sem usar o macaco. Se 
essa vacina for para a rua e não pas-
sar pelo macaco toda a população 
que tomar a vacina terá problema 
neurológico”, afirmou Müller.

veterinário vai acompamhar experiência

cessário, por exemplo.
Também há cuidados em re-

lação ao bem-estar animal, assim 
como é determinada a substituição 
da experimentação em animais 
por métodos alternativos, com res-
postas destinadas à sua aplicação 
na saúde humana e animal.

O texto completo da Resolu-
ção Normativa 1, assinada pelo 
ministro de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, Marco Antonio Rau-
pp, pode ser obtido no endereço 
http://www.in.gov.br/visualiza/in-
dex.jsp?data=05/09/2012&jornal=1
&pagina=6&totalArquivos=132.

Uso de animais em pesquisa é tema polêmico e estimula debates no Brasil e Exterior

Renata Giraldi
Da Agência Brasil

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil
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País é maior mercado do mundo e 2º de cocaína
São Paulo – O Brasil é o maior 

mercado mundial do crack e o se-
gundo maior de cocaína, conforme 
resultado de pesquisa do Instituto 
Nacional de Pesquisa de Políticas 
Públicas do Álcool e Outras Drogas 
(Inpad) da Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp). Os dados 
do estudo - que ouviu 4,6 mil pes-

soas com mais de 14 anos em 149 
municípios do país – foram apre-
sentados ontem na capital paulis-
ta.

Os resultados do estudo, que 
tem o nome de Levantamento Na-
cional de Álcool e Drogas (Lenad), 
apontam ainda que o Brasil repre-
senta 20% do consumo mundial 
do crack. A cocaína fumada (crack 
e oxi) já foi usada pelo menos uma 
vez por 2,6 milhões de brasileiros, 

representando 1,4% dos adultos. 
Os adolescentes que já experimen-
taram esse tipo da droga foram 
150 mil, o equivalente a 1%.

De acordo com o relatório, 
cerca de 4% da população adulta 
brasileira, 6 milhões de pessoas, já 
experimentaram cocaína alguma 
vez na vida. Entre os adolescen-
tes, jovens de 14 a 18 anos, 44 mil 
admitiram já ter usado a droga, o 
equivalente a 3% desse público. Em 

2011, 2,6 milhões de adultos e 244 
mil adolescentes usaram cocaína. 

Via intrasanal
O levantamento do Inpad re-

velou também que a cocaína usada 
via intranasal (cheirada) é a mais 
comum. Aproximadamente 5,6 mi-
lhões de pessoas já a experimenta-
ram na vida e, somente no último 
ano, 2,3 milhões fizeram uso. Entre 
os adolescentes, o uso é menor, 316 

mil experimentaram durante a vida 
e 226 mil usaram no último ano.

A pesquisa também comparou 
o consumo de cocaína nas regiões 
brasileiras em 2011. No Sudeste 
está concentrado o maior número 
de usuários, 46% deles. No Nor-
deste estão 27%, no Norte 10%, 
Centro-Oeste 10% e Sul 7%. Re-
latórios com resultado e metodo-
logia estão na página do Inpad na 
internet.

Fernanda Cruz
Da Agência Brasil 
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Consumo de crack

Brasília – O Escritório das Na-
ções Unidas sobre Drogas e Crime 
(Unodc) divulgou ontem, em Brasília, 
o Relatório Mundial sobre Drogas de 
2012, no qual estima que houve nos 
últimos anos uma redução do uso de 
cocaína na América do Sul. No período 
de 2009 a 2010, a prevalência caiu de 
0,9% para 0,7% da população.

O dado, no entanto, não é seguro, 
pois, entre outros motivos, não tem 
informação precisa sobre o consumo 
da droga no Brasil. “Percebe-se um 
aumento no consumo de cocaína no 
Brasil, mas a falta de dados novos para 
este país impede um melhor entendi-
mento do impacto nas estimativas re-
gionais”, descreve o relatório.

Segundo Bo Mathiasen, repre-
sentante do Unodc para o Brasil e 
Cone Sul, os dados disponíveis sobre 
o consumo da cocaína e seus deriva-
dos no país ainda são de 2005. “Nós 
não sabemos qual é a prevalência do 
consumo de crack e de cocaína no 
Brasil”, reconheceu. Uma das dificul-
dades para saber sobre o consumo é 
que ainda não há consolidação nacio-
nal dos dados das secretarias de Segu-

rança dos estados, que também com-
batem o tráfico e consumo de drogas. 
A previsão do Ministério da Justiça é 
ter os dados consolidados no próximo 
trimestre.

Apesar da falta de informação, 
o Unodc atesta que houve aumento 
recente do consumo da cocaína no 
Brasil. “Embora não existam dados 
recentes sobre o uso de drogas ilícitas 
no Brasil, especialistas percebem um 
aumento no uso de cocaína em 2010”, 
assinala o relatório. “A percepção é 
que aumentou. Até que nível, nós não 
sabemos com certeza”, disse Bo Ma-
thiasen.

Crescimento da renda
A explicação para o suposto au-

mento de consumo de drogas se dá 
pelo crescimento da renda em alguns 
estratos sociais e também pela a pene-
tração do crack - que utiliza a pasta de 
coca, mais barata que a cocaína pura - 
na população mais pobre. “Tornou-se 
bastante visível que as pessoas estão 
usando crack; e as pessoas que estão 
usando crack são dos grupos sociais 
de menor renda, que devem estar en-
trando no consumo de cocaína e de 
derivados”, aponta Roberto Tikanori, 
coordenador de Saúde Mental do Mi-

nistério da Saúde.
“O fenômeno do crack joga luz 

sobre uma população que já estava 
desassistida. A gente começa obser-
var um grupo que as políticas públicas 
não os atingem, de fato”. Segundo Ti-
kanori, muitos dos usuários não têm 
documentos pessoais e nem endere-
ço, o que dificulta o cadastramento 
para atendimento até mesmo em pro-
gramas como o Bolsa Família.

Para atingir essa população, o Mi-
nistério da Saúde tem feito convênios 
com estados e municípios para criar 
consultórios ambulantes que aten-
dam à população na rua. Já estão “pac-
tuadas” 92 unidades, mas nem todas 
entraram em funcionamento ainda. 
Além disso, o governo quer ampliar o 
número dos centros de Atenção Psi-
cossocial (Caps), incluindo municípios 
de menor porte. Atualmente, há cerca 
de 1,8 mil Caps em funcionamento em 
todo o país. De acordo com Bo Ma-
thiasen, a falta da presença do Estado 
propicia o consumo de drogas assim 
como a produção. É o que acontece 
no Afeganistão, Colômbia, Mianmar e 
Peru, onde as áreas de produção “são 
áreas de instabilidade onde o Estado 
não tem muita influência ou influên-
cia alguma”, assinala o representante.

Políticas públicas não atingem os grupos

Brasília – O Governo Fede-
ral lançou em junho passado 
um conjunto de ações para o 
enfrentamento ao crack, com 
previsão de investimento de 
R$ 4 bilhões até 2014. As ações 
estão estruturadas em três ei-
xos – cuidado, prevenção e 
autoridade – e serão desenvol-
vidas de forma integrada com 
estados e municípios.

No eixo cuidado estão pre-
vistas iniciativas para ampliar a 
oferta de tratamento de saúde 
aos usuários de drogas e a qua-
lificação de profissionais. Será 
criada a rede de atendimento 
Conte com a Gente, com estru-
tura diferenciada para atender 
pacientes em diferentes situ-
ações e auxiliar dependentes 
químicos na superação do vício 
e na reinserção social.

Outra ação na área de 
cuidado será a criação de en-
fermarias especializadas nos 
hospitais do Sistema Único de 
Saúde (SUS), com investimen-
tos de R$ 670,6 milhões para a 
criação de 2.462 leitos exclusi-
vos para usuário de drogas.

Diária de internação
Esses leitos serão usados 

para atendimentos e interna-
ções de curta duração durante 
crises de abstinência e em casos 
de intoxicações graves. Segun-
do o ministro da Saúde, Ale-
xandre Padilha, para estimular 
a implantação desses espaços, 
o valor da diária de internação 
repassado pela pasta aos es-
tados e municípios poderá ser 
quatro vezes maior – de R$ 57 
para até R$ 200.

“É muito bom ter um pla-
no que tem o cuidado como 
grande prioridade. Temos 

que distinguir o que precisa 
ser distinto. O que precisa de 
repressão é o traficante e o 
contrabando. O usuário preci-
sa de serviços abertos”, disse 
Padilha.

O eixo prevenção terá foco 
nas escolas, nas comunidades e 
na comunicação com a popula-
ção. Serão capacitados 210 mil 
educadores e 3,3 mil Policiais 
Militares para atuarem na pre-
venção ao uso de drogas em 
42 mil escolas públicas. Líderes 
comunitários também devem 
receber capacitação até 2014.

Serão feitas ainda campa-
nhas específicas para informar, 
orientar e prevenir a popula-
ção sobre o uso do crack e de 
outras drogas.

Ação repressiva
No eixo autoridade, as 

ações policiais se concentrarão 
em duas frentes: nas fronteiras 
e nos centros consumidores. 
Entre as metas estão o policia-
mento ostensivo nos pontos 
de uso de drogas das cidades e 
a revitalização dos espaços que 
são reconhecidamente pontos 
de consumo.

O eixo prevê ainda a atu-
ação integrada das Polícias Es-
taduais com as Polícias Federal 
e Rodoviária Federal na área 
de inteligência e investigação 
para identificar e prender tra-
ficantes e desarticular organi-
zações de tráfico de drogas.

“Não podemos ignorar 
essa realidade. Precisamos en-
frentá-la”, disse o ministro da 
Justiça, José Eduardo Cardozo. 
“As equipes serão treinadas 
para orientar os usuários a 
procurar o serviço de saúde à 
disposição. As ações só come-
çarão quando o serviço de saú-
de tiver condições de atender 
as pessoas”, acrescentou.

Plano de combate às 
drogas terá R$ 4 bilhão

Gilberto Costa
Da Agência Brasil 

Yara Aquino e Paula Laboissière
Da Agência Brasil 

Brasília – O Ministério da Saúde 
repassará R$ 6 milhões para o Distri-
to Federal e oitos estados – Alagoas, 
Amazonas, Pará, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Rio de Janeiro, San-
ta Catarina e São Paulo – investirem 
nos Centros de Atenção Psicossocial 
(Caps). Os recursos serão aplicados 
no atendimento a pacientes com 
transtornos mentais e usuários de 
crack, álcool e outras drogas.

A Portaria n° 1.874, assinada 
pelo ministro da Saúde, Alexandre Pa-
dilha, já foi publicada no Diário Oficial 
da União.

Os centros regionais de referên-
cia em crack e outras drogas capa-

citam profissionais de saúde para o 
atendimento aos usuários e depen-
dentes. 

No caso dos médicos, eles são 
submetidos a cursos, assim como os 
demais profissionais de saúde são 
orientados sobre o processo de desin-
toxicação em hospitais e clínicas. Para 
agentes comunitários de saúde, o cur-
so é direcionado ao atendimento das 
pessoas que estão nas ruas.

Regiões de fronteiras
Paralelamente, o ministro da 

Justiça, José Eduardo Cardozo, tem 
reiterado que o governo atua para 
intensificar a segurança nas regiões 
fronteiriças. O objetivo, segundo ele, 
é a adotar uma política pública ba-
seada nos pilares da “repressão, do 

tratamento clínico e da reinserção 
social”.

Cardozo disse que o dependente 
químico deve ser tratado, sob o pon-
to de vista clínico e social, para ser 
reinserido na sociedade. Para o minis-
tro Alexandre Padilha, o tratamento 
aos dependentes químicos deve en-
volver todas as áreas do governo com 
apoio dos ministérios da Justiça, Edu-
cação e do Desenvolvimento Social, 
além do da Saúde.

Segundo Padilha, o plano não 
deve ser “só um anúncio de ações, mas 
(tem que incluir) medidas acontecen-
do de imediato”. Para ele, é fundamen-
tal também o apoio dos estados, por 
meio de medidas como a fiscalização 
de motoristas que consomem álcool 
antes de dirigir.

Dependente químico deve ser tratado sob o 
ponto de vista clínico e social, diz ministro
Renata Giraldi
Da Agência Brasil 
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Cidadã Pessoense
“JOÃO PESSOA, senhora de 427 anos, enfeitada de 

acácias amarela, vestida de verde, coberta de estrela. João 
Pessoa, cidade paraíso, minha grande paixão”.

Com esses versos, a escritora Irene Dias convida para 
a recepção de entrega do título de Cidadã Pessoense, 
concedido pela Câmara Municipal de João Pessoa, através 
de propositura do vereador Tavinho Santos.

Será no próximo dia 20, na Marriage Recepções.

O homenageado Manuel Padilha com o Troféu Heitor Falcão, a festejada aniversariante de hoje na 
Adega do Alfredo, Lúcia Padilha, Hélia Botelho e Céu Palmeira

FOTO::Goretti Zenaide

Destino turístico
       A PRESIDENTE  da PBTur, Ruth Avelino, come-
mora o destaque que João Pessoa obteve na pre-
ferência dos turistas brasileiros para passar este 
feriado de 7 de Setembro, graças a ações que a 
empresa estatal, em parceria com o trade, tem 
desenvolvido para tornar nossa cidade um destino 
turístico.
 Segundo dados do Skyscanner (http://www.
skuscanner.com.br), buscador online de passagens 
aéreas, hotéis e locação de automóveis, a capital 
paraibana é a terceira do Nordeste mais procurada 
pelos turistas.

Celebração

SERÁ ENCERRADO HOJE o III Encontro Nacional Evo-
liano que acontece na Universidade Federal da Paraíba, com 
a palestra “Convergências e Conflitos entre a Geopolítica 
Brasileira e Russa: Eurasianismo x Meridionalismo”.

O debate será entre dois professores e estudiosos 
da geopolítica, professores Alexandr Dugin e Andre Martin, 
das 18h30 às 22h no Zarinha Centro de Cultura. 

Engenheiro Agripino Bona-
vides Barros, Sras. Lúcia 
Marinho Gomes Padilha, 
Silvia Suassuna, Adeilde 
Soares de Melo, Nevinha 
Pessoa de Aquino, Gia-
comina Magliao Moraes e 
Enaura Madruga, empresá-
rios Val Menezes e Mirtes 
Medeiros, executivo Valter 
Borges Cavalcanti, Caroline 
Alves Montenegro, ex-go-
vernador José Maranhão.

FOTO: Goretti Zenaide
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Somos obrigados a 
acreditar na sorte. 
Afinal, como explicar o 
sucesso das pessoas que 
detestamos?”

“Sei que a fama tem seu 
preço. Mas, se não qui-
sesse passar por isso, 
seria secretária de uma 
imobiliária em Jacarepaguá”

JEAN COCTEAU CLAUDIA RAIA

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   O presidente do Instituto 
Histórico e Geográfico Paraibano, 
Joaquim Osterne Carneiro con-
vidando para a  sessão solene 
comemorativa aos 107 anos da 
instituição.

   Será no próximo dia 13, às 
17h30, com presenças das his-
toriadoras Margarida de Oliveira 
Cantarelli, Maria Ida Steinmulljer 
e Juciene Ricarte Apolinário que 
receberão os títulos de sócias 
honorárias do IHGP.

Zum Zum Zum
   As fonoaudiólogas Maria Eunice Guimarães, da Paraíba e Magda Zorzella, de São Paulo, 
foram destaques em site e revista italiana com vasta matéria sobre fonoaudiologia e estética. 
Maria Eunice é casada com o empresário paraibano Irlem Guimarães Filho.

Encontro de duas grandes damas: Palowa Arcoverde e Marilza Mesquita

FOTO: Dalva Rocha

Geopolítica brasileira

Surf amador
OS PARAIBANOS Saulo Carvalho, Elivelton Santos e 

Dener Carvalho, conquistaram, no último domingo na Praia 
de Intermares, a 3ª etapa do Circuito Nordestino de Surf 
Amador, respectivamente nas categorias Sênior e Master, 
Open e Júnior. Agora, eles se preparam para disputar a 
quarta etapa que será realizada na Praia de Porto de Ga-
linhas, em Pernambuco.

Humanização

PAINÉIS  assi-
nados pelo artista 
plástico pernambu-
cano, mas radicado 
na Paraíba, Pedro 
Nogueira, estão 
ilustrando o espaço 
físico do Nucon - 
Núcleo Permanente 
de Métodos Consen-
suais de Solução de 
Conflitos do TRT/PB.

A ideia é humani-
zar as audiências de 
conciliação, informam 
as coordenadoras do 
Núcleo, juízas Nayara 
Queiroz e Lilian Leal.

Música de qualidade

COMEÇA HOJE e vai até sábado em João Pessoa 
a Mostra Internacional de Música em Olinda - Mimo, 
evento da melhor qualidade que apresenta a música 
instrumental sob as mais diferentes perspectivas e 
com os mais variados sotaques. 

O show de hoje será no Theatro Santa Roza, com 
o exímio contrabaixista Richard Bona, da cidade de 
Camarões e do virtuose da guitarra, o francês Sylvain 
Luc. A apresentação terá, ainda participações espe-
ciais do percussionista Marcos Suzano e o compositor 
e cantor Chico César.

Niere e Val Menezes, ele é o aniversariante de hoje
Gestão de pessoas

 UMA MISSA HOJE às 15h marcará a comemo-
ração dos 41 anos da AMEM-Associação Metropolita-
na de Erradicação da Mendicância, entidade que abriga 
idosos carentes na Granja na Estrada de Cabedelo e 
filhos de empregadas domésticas na Creche, em Tam-
bauzinho. Será celebrada na granja, pelo padre Gercione 
Araújo, com presença de toda diretoria e quem mais 
quiser comparecer a este ato religioso.

   A Adega do Alfredo estará hoje mais iluminada com a comemoração do 
aniversário de Lúcia Padilha.

   O aniversário da empresária Nídia Azevedo será comemorado com uma animada 
viagem ao Recife com um grupo de 50 mulheres liderados por Roberta Aquino.  Com 
certeza, muita alegria e descontração marcarão mais esta excursão das Robertetes.

 O TRT/PB está 
entre os 6 tribunais bra-
sileiros que apresentaram 
o Projeto do Programa 
Gestão de Pessoas, duran-
te o III Simpósio Nacional. 
O projeto, que está em 
fase de implantação, foi 
apresentado pelo diretor 
da Secretaria de Gestão de 
Pessoas, Carlos Melo e pela 
coordenadora de Desenvol-
vimento de Pessoas, 
Ana Christina Carneiro 
Cavalcanti.

 O VÍDEO produzido pela agência Sin Co-
municação para o Governo do Estado sobre o 
16º Salão de Artesanato Paraibano foi o ven-
cedor na categoria “Melhor Direção de Arte” no 
Festival Audiovisual Comunicurtas, promovido 
pela Universidade Estadual da Paraíba.
 A solenidade de encerramento do fes-
tival foi realizada no último sábado e marcada 
pela entrega dos prêmios aos melhores filmes 
das mostras competitivas, entre os quais es-
tava o vídeo institucional da Sin.

Melhor direção de arte

O LAR DA PROVIDÊNCIA Carneiro da 
Cunha comemorou em agosto seus glorio-
sos cem anos dedicados a cuidar de idosos 
na capital paraibana.

Por conta disso, a Assembleia Le-
gislativa e a Câmara Municipal de João 
Pessoa realizam hoje, às 15h, sessão 
especial conjunta para homenagear a 
instituição fundada em 1912 por um gru-
po liderado pelo coronel Joaquim Manuel 
Carneiro da Cunha e que em 1963 foi 
incorporada à Congregação das Irmãs de 
Santa Catarina de Sena que atualmen-
te abriga cerca de 113 idosos. O Lar da 
Providência é dirigido pela Irmã Raimunda 
Lopes de Souza.

Joel e Mirtes Medeiros, ela está aniversariando hoje

Lançamentos
 A DOUTORA em 
Direito Civil pela Facul-
dade de Direito da USP, 
Regina Beatriz Tavares da 
Silva vem a João Pessoa 
para os lançamentos de 
dois livros: Código Civil 
Comentado e Divórcio e 
Separação após a Emen-
da Constitucional nº 
66/2010. Os lançamentos 
vão acontecer no próximo 
dia 13, a partir das 19h na 
Escola Superior da Magis-
tratura.

Cem anos 
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Professores da UFPB 
decidem em assembleia 
pela manutenção de greve

Página 14

Cerca de 10% dos ore-
lhões instalados em toda a 
Paraíba estão danificados de 
acordo com a Agência Na-
cional de Telecomunicações 
(Anatel). Entre as causas apon-
tadas estão o vandalismo e fa-
lhas técnicas das linhas. Estes 
problemas fizeram com que 
a Anatel proibisse a Oi de co-
brar ligações feitas a partir de 
orelhões em 178 cidades do 
Estado, até que a situação seja 
normalizada. A medida be-
neficia 2.014.355 paraibanos 
que ligarão de graça até 31 de 
outubro deste ano, em alguns 
municípios, o prazo se estende 
até dezembro.

As chamadas feitas a 
partir desses equipamentos e 
para telefones fixos devem ser 
gratuitas sem que o usuário 
use o cartão telefônico. Caso 
ele seja inserido os créditos 
não devem ser consumidos. A 
Intenção da Anatel é pressio-
nar as operadoras de telefonia 
fixa em todo o Brasil para que 
este tipo de serviço seja ofe-
recido com mais qualidade. A 
lista com todas os municípios 
está no site da Anatel (www.
anatel.gov.br)

Em muitos locais, a média 
de aparelhos é menor que 
a recomendada pela Anatel

Diovanne Filho
diovannefilho@yahoo.com.br

 

Entre os municípios com 
mais de cem mil habitantes, 
Santa Rita tem a pior média de 
oferta de orelhões, segundo a 
Anatel. O relatório da Agência 
aponta que mais de duas mil 
pessoas chegam a dividir o 
mesmo orelhão, um número 
oito vezes maior que o mínimo 
indicado. De acordo com o 
IBGE, Santa Rita tem cerca de 
122 mil habitantes e apenas 
529 orelhões. 

Em alguns municípios 
com menos de cinquenta mil 
habitantes, a quantidade de 
orelhões chega a ser favorá-
vel, mas o problema aponta-
do pelos moradores é a falta 
de manutenção. “Eu até vejo 

orelhões perto da minha casa, 
mas estão quebrados. Como 
sempre venho a João Pessoa, 
uso pouco o serviço da minha 
cidade”, reclamou a dona de 
casa Graça Oliveira, que mora 
em Cruz do Espírito Santo.

Não tem reclamações
Os Procons Estadual e 

Municipal não registraram re-
clamações da população em 
relação a oferta de orelhões 
em João Pessoa. O que as auto-
ridades aconselham é que caso 
algum morador se sinta preju-
dicado pela falta do equipa-
mento, basta se dirigir à sede 
do Procon mais próximo para 
registrar a denúncia.

Em algumas cidades, a 
média de aparelhos dispo-
níveis para a população está 
menor que a recomendada 
pela Anatel que é de apro-
ximadamente 250 habitan-
tes para cada orelhão. Em 
bairros de João Pessoa, por 
exemplo, apenas um orelhão 
é oferecido para mais de mil 
moradores, a exemplo do 
Bairro dos Estados.

Na capital, só existem 
3.998 orelhões, disponíveis 
para os quase 750 mil habitan-
tes. Áreas como o Bairro dos 
Novais, apenas um orelhão foi 
instalado para a população, 
de acordo com o relatório da 
Anatel, o que traz incômodo 
aos moradores. Segundo eles, 
quando o equipamento que-
bra, o telefone mais próximo 
fica no vizinho bairro de Oiti-
zeiro, quem tem 50 mil habi-
tantes, segundo o IBGE, e pos-
sui apenas 91 orelhões, uma 
área que está abaixo da média 
nacional, com 549 equipamen-
tos para cada habitante.

“Esse orelhão daqui do 
bairro passa boa parte do 
tempo quebrado. Ninguém 
nem chega perto dele pois 
já sabe do problema. Mui-
tas vezes precisamos buscar 
um outro orelhão tanto no 
Jardim Planalto como no Oi-
tizeiro para tentarmos con-
seguir uma ligação”, disse o 
morador Everaldo Silva.

l BAIRROS DE JP COM MENOS ORELHÕES
Bairro dos Estados   7
Bairro dos Novais    3
Rangel     7
Funcionários    6

l BAIRROS DE JP COM MAIS ORELHÕES
Centro/JP    356
Mangabeira     326

l Procon Municipal JP
Av. Pedro I, nº 331, Centro / João Pessoa, PB 
Atendimento: De Segunda à Sexta, das 08h00 às 18h00 
(sem intervalo para almoço). 
Telefones: (83) 3214-3042 / (83) 3214-3040 / 0800 083 
2015

l Procon Estadual
0800 281 1512 - (83) 3218-5441
de Segunda à Quinta 
de 8h00 às 18h00 
Sexta-feira de 8h00 às 13h00

Procon

Explicação da Anatel

Santa Rita tem pior 
média na Paraíba

Segundo o vice-presidente da Anatel, Jarbas Valente, 
um levantamento da situação dos orelhões no país foi feito 
no ano passado e constatado que, em alguns Estados, me-
nos da metade dos equipamentos estavam em condições 
de uso. Atualmente existem cerca de 40 mil aparelhos no 
Brasil, sendo que 22 mil deles são o único meio de comuni-
cação da localidade onde estão instalados. “Quando a fis-
calização encontrava um orelhão quebrado, a agência apli-
cava sucessivas multas em relação aos mesmos aparelhos, 
mas sem resultados”, disse.

Uma das áreas mais críticas de João Pessoa é o Bair-
ro dos Estados. De acordo com a Anatel, há apenas sete 
orelhões instalados no bairro, para uma população que 
passa dos sete mil habitantes segundo o censo do IBGE. 
Com uma média de um equipamento para mil habitan-
tes, a população sofre com os transtornos.

A dona de casa Neusa Silva, que mora no bairro 
do Geisel, enfrenta os problemas no Bairro dos Estados 
mesmo sem residir no local. Ela tem um filho que é usu-
ário da Funad e precisa se dirigir ao bairro pelo menos 
duas vezes por semana. Ela revelou que quando precisa 
de uma ligação em caso de emergência, muitas vezes 
fica sem o serviço.

“Os orelhões de hoje em dia não funcionam direito 
mais não. Por sorte, dentro da Funad tem um aparelho 

que nunca quebra, mas quando estou voltando para 
pegar o ônibus e preciso ligar, nunca encontro um ore-
lhão, e quando encontro, está quebrado”, lamentou. 

Outro problema enfrentado é o medo da violên-
cia aliado a pouca oferta de orelhões. A empregada 
doméstica Maria Alice, que trabalha em uma casa 
próximo ao Shopping Sebrae confessa não procurar 
fazer ligações no período da noite. “Nem sempre te-
nho créditos no celular, e preciso ir num orelhão. O 
problema é que a noite aqui é muito perigoso, e os 
orelhões ficam longe um do outro. Quando encontro 
um quebrado tenho que andar muito para encontrar 
outro e essa caminhada é perigosa. Quando consigo 
a ligação, não falo muito para não ficar muito tempo 
no meio da rua à noite”, disse.

Bairro dos Estados: mil pessoas para cada orelhão

CIDADE  HABITANTES    ORELHÕES    MÉDIA-hab/orelhoes
Campina Grande    385.213      2.178      176
Patos      100.674         651      154
Bayeux       84.169         428      196
João Pessoa     742.478      3.998      185
Cajazeiras       58.437         342      170

RELAÇÃO: POPULAÇÃO - ORELHÕES

RESPOSTA OI
A reportagem entrou em contato 
com a assessoria de imprensa da 
Oi, empresa responsável pela ins-
talação dos orelhões em todo o 
Estado, mas ninguém foi localiza-
do até o fechamento desta edição

Vandalismo e falhas técnicas são os principais motivos para o não funcionamento de telefones públicos em várias localidades do Estado

FOTO: Marcos Russo

ORELHÕES

Sem linha
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Professores da UFPB mantêm 
greve por tempo indeterminado
Assembleias aconteceram 
nos campi de João Pessoa, 
Areia e Bananeiras

Os professores da UFPB 
continuam em greve por tem-
po indeterminado. A decisão 
foi tomada em assembleia 
realizada ontem nos campi 
de João Pessoa, Areia e Bana-
neiras. Além de votar a con-
tinuidade do movimento, os 
docentes avaliaram a propos-
ta do Comando Nacional de 
lançar um indicativo de sus-
pensão da greve para o dia 17 
de setembro.

Em João Pessoa, 182 pro-
fessores foram favoráveis a 
manter o movimento, 110 fo-
ram contrários e quatro pre-
feriram se abster. Na segunda 
votação, 129 aprovaram o in-
dicativo de suspensão da greve 
e 119 votaram contra. Apesar 
da vitória dos que queriam o 
indicativo em João Pessoa, as 
assembleias de Areia e Bana-
neiras (que terminaram pouco 
antes da realizada na Capital) 
mudaram o resultado final.

Em Bananeiras, dos 38 
professores presentes, 20 vo-
taram pela continuidade da 
greve com indicativo para o 
dia 17 de setembro e 18 apro-
varam a continuidade, porém 
sem indicativo de suspensão. 
Já em Areia, dos 29 presentes, 
19 foram a favor da continui-
dade sem indicativo e 10 apro-
varam o indicativo de suspen-
são. Dessa forma, o número de 
docentes a favor do indicativo 
ficou em 149 e os contrários, 
em 156.

Nas três assembleias, 
os professores aprovaram a 
rejeição ao Projeto de Lei nº 
4.368/12, que dispõe sobre a 
estruturação do Plano de Car-
reiras e Cargos do Magistério 

Federal e foi encaminhado pelo 
governo ao Congresso como 
resultado do acordo firmado 
com o Proifes (Federação de 
Sindicatos de Professores de 
Instituições Federais de Ensino 
Superior) - um dos três sindi-
catos de profesosres que esta-
va negociando com o Ministé-
rio do Planejamento e a única 
que assinou acordo.

A assembleia de João Pes-
soa foi marcada por muitos 
debates. A reunião começou 
por volta de 10h15 e encerrou 
às 14h. Mais de 20 professores 
fizeram uso da palavra para se 
posicionarem a favor e contra 
o movimento grevista. No iní-
cio da assembleia, um grupo 
de estudante que ocupou a rei-
toria na quarta-feira passada 
(29) realizou uma manifesta-
ção com cartazes e música em 
favor dos docentes e da educa-
ção pública. A próxima reunião 
dos docentes está marcada 
para a quarta-feira, dia 12.

A recomendação dada aos 
docentes pelo Comando Nacio-
nal de Greve das Universidades 
Federais é que a mobilização 
continue, mas a paralisação 
seja suspensa e que as aulas se-
jam retomadas no próximo dia 
17, quando completará quatro 
meses de paralisação.

Uma assembleia comu-
nitária estadual dos fun-
cionários e professores das 
Instituições Federais de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia 
da Paraíba (IFPB), marcada 
para a próxima terça-feira 
(11), tomará rumos decisi-
vos sobre a greve da catego-
ria deflagrada há três meses, 
conforme disse ontem Júlio 
Vinga Lopes, representante 
do comando local do movi-
mento. Até ontem, apenas 
o IFPB de Campina Grande 
havia sinalizado pelo retorno 
das atividades, o que deverá 
acontecer a partir da próxi-
ma segunda-feira, no entan-
to, as aulas deverão ser reini-
ciadas somente no dia 17.

Na quarta-feira, será a vez 
de uma ampla avaliação do 
movimento, em João Pessoa, o 
que poderá encerrar a parali-
sação. “Por enquanto, a nossa 
posição é da continuação do 
movimento, pois não aceita-
mos a proposta de 15% ofere-
cida pelo Governo”, disse Júlio.

Simultaneamente à as-
sembleia em Campina Gran-
de, na última terça-feira, que 
decidiu pelo fim do movi-
mento, aconteceu também 
uma assembleia no campus 
de Monteiro. Lá, os técnico-
-administrativos e os docentes 
optaram pela continuidade da 
greve, acompanhando assim a 
posição da IFPB de João Pes-

soa. “Até quarta-feira, quando 
haverá nova assembleia geral 
do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia 
da Paraíba (IFPB) do campus 
de João Pessoa, muitas coisas 
ocorrerão. Estamos sempre 
atentos às decisões tomadas 
pelo comando nacional”, afir-
mou Júlio Vinga Lopes, repre-
sentante do comando local.

Algumas das reivindi-
cações dos grevistas são o 
reajuste salarial de 22,08%, 
estruturação da carreira do-
cente de técnico-adminis-
trativo, democratização do 
instituto e ainda o repasse 
de 10% do PIB nacional para 
educação. O governo ofere-
ceu apenas 15% para todos 
os órgãos federais em greve. 
Alguns já retornaram às ativi-
dades, a exemplo dos técnico-
-administrativos da Universi-
dade Federal da Paraíba.

Na capital, os servido-
res do IFPB são acusados de 
contrariarem orientação do 
Sindicato Nacional dos Servi-
dores Federais da Educação 
Básica, Profissional e Tecno-
lógica (Sinasefe), que acenou 
pelo acordo com o Governo 
Federal. Segundo Júlio Vinga, 
na Paraíba são 1.700 servido-
res, incluindo os docentes lo-
tados nos 9 campi, além de 18 
mil estudantes que estão sem 
aulas desde o dia 5 de junho. 
Além do IFPB, alunos de ou-
tras instituições públicas fede-
rais no Estado sofrem com os 
movimentos grevistas.

IFPB decide na terça-feira

Os carteiros da Paraí-
ba podem entrar em greve 
por tempo indeterminado a 
partir da próxima terça-feira 
(11), caso não cheguem a 
um acordo com o governo. 
Ontem à noite, a categoria 
realizou assembleia na sede 
do sindicato, em João Pes-
soa para discutir a situação. 
A última proposta oferecida 
pelos Correios e Telégrafos 
aos trabalhadores de todo o 
país foi um reajuste de 3%. Os 
empregados querem 43,7% 
de aumento e um piso salarial 
de R$ 2,5 mil. Eles também 
reivindicam que as corres-
pondências passem a ser en-

tregues no período da manhã, 
e não à tarde, como ocorre 
atualmente.

Marcos Roberto Rodri-
gues Silva, diretor do sindicato, 
afirmou que o quadro de traba-
lhadores na Paraíba está defa-
sado em mais de 200 funcioná-
rios. Segundo ele, é necessária 
a realização de concurso pú-
blico e a contratação imedia-
ta de carteiros e atendentes. 
Eles também pedem melhores 
condições de trabalho. “Temos 
até o dia 10 para definir o que 
vamos fazer, se entramos em 
greve ou continuamos traba-
lhando”, declarou.

Em carta aberta à popu-
lação, o comando de greve ex-
plicou o motivo da ameaça de 
suspender as atividades, afir-

mando que a ECT é uma das 
empresas públicas de maior 
credibilidade junto à popu-
lação brasileira e está entre 
as mais lucrativas e de maior 
crescimento econômico dos 
últimos anos. Em 2008, obteve 
um lucro recorde de R$ 11,5 
bilhões.

Em contrapartida, a ca-
tegoria amarga o mais baixo 
salário do serviço público 
federal, com um piso de R$ 
649,00. Além disso, conforme 
relata a carta, há uma brutal 
sobrecarga de trabalho por 
falta de contratação de car-
teiros e atendentes. Isso tem 
gerado inúmeros transtornos 
aos usuários dos serviços de 
Correios, que vêm recebendo 
suas correspondências com 

atraso e enfrentando enor-
mes filas para atendimento 
nas agências.

Ainda de acordo com a 
publicação endereçada à po-
pulação, a intransigência da 
direção da empresa nas nego-
ciações reproduz uma políti-
ca deliberada de sucateamen-
to da ECT. O objetivo seria a 
privatização e a manutenção 
da política de arrocho sala-
rial, desrespeito e descaso 
com os clientes. “Contamos 
com o apoio e a compreensão 
da população a esta luta, pois 
ela não é apenas uma luta 
econômica da categoria, mas 
também uma luta pela manu-
tenção de um Correio público 
e de qualidade acessível a to-
dos”, finaliza a carta.

Carteiros ameaçam parar atividades na PB
piso de R$ 649

Caso a Federação Nacional 
dos Bancos (Fenaban) não anun-
cie nova proposta salarial até o 
próximo dia 17, os bancários da 
Paraíba prometem entrar em gre-
ve por tempo indeterminado a 
partir do dia 18 deste mês. Com 
os bancários em campanha sala-
rial, os banqueiros ofereceram 
anteontem um aumento real de 
0,7% nos salários, mas a catego-
ria rejeitou a proposta e reivindi-
ca um reajuste salarial de 10,25% 
(aumento real de 5%).

Desapontado com a intran-
sigência dos banqueiros, o Co-
mando Nacional dos Bancários 
orienta as Federações e Sindi-
catos filiados a intensificarem a 
mobilização da categoria, bem 
como acelerar os trâmites legais 
para a deflagração da greve, 
com realização de assembleias 
específicas no próximo dia 12. 
A assembleia que poderá defla-
grar a paralisação acontecerá 
no dia 17, prazo limite para se 

Bancários pedem reajuste de 10,25%
paRalisação no dia 17
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as principais reivindicações dos bancários

l Piso salarial de R$ 2.416,38.
l PLR de três salários mais R$ 4.961,25 fixos. 
l Plano de Cargos e Salários para todos os bancários.
l Elevação para R$ 622 os valores do auxílio-refeição, da cesta-alimen-
tação, do auxílio-creche/babá e da 13ª cesta-alimentação, além da cri-
ação do 13º auxílio-refeição.
l Mais contratações, proteção contra demissões imotivadas e fim da 
rotatividade.
l Fim das metas abusivas e combate ao assédio moral
l Mais segurança
l Igualdade de oportunidades

José Alves
zavieira2@gmail.com

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

aguardar uma proposta decente 
dos bancos. 

Para Marcos Henriques, presi-
dente do Sindicato dos Bancários 
da Paraíba e membro do Coman-
do Nacional, os bancos obtiveram 
lucros altíssimos e receberam a 
pauta de reivindicação dos ban-
cários em tempo hábil para a for-
mulação de uma proposta decen-
te, mas não o fizeram. 

“Se outros setores da econo-
mia fecharam acordos salariais 
com ganho real médio de 2,23%, 
no primeiro semestre, conforme 
demonstrou o Dieese, fica im-
possível aceitar apenas 0,7% de 
ganho real, do setor mais dinâ-
mico e rentável da economia, que 
lucrou mais de R$ 25 bilhões no 
período”, observou o presidente 
sindical. (JA)

Assembleia em João Pessoa, realizada no auditório da reitoria, durou cerca de quatro horas e contou com a presença também dos alunos

Os docentes 
rejeitaram o
PL 4.368/12, 
que prevê
mudanças na 
carreira do 
Magistério
Federal



O governador Ricardo 
Coutinho cobrou, ontem, dos 
gestores da Segurança Públi-
ca do Estado a presença os-
tensiva da polícia nos bairros 
de João Pessoa, bem como 
nos municípios mais críticos 
como Mari, Santa Rita, Itapo-
ranga e Princesa Isabel, com 
o objetivo de reduzir a cri-
minalidade e também para 
recuperar o sentimento de 
tranquilidade e confiança da 
população. Ele acredita que 
este ano será atingida a meta 
de redução de 10% no núme-
ro de Crimes Violentos Letais 
Intencionais (CVLI).  

A cobrança foi feita duran-
te a Reunião de Monitoramen-
to dos Gestores da Segurança 
do Estado, que acontece se-
manalmente às quartas-feiras 
desde janeiro de 2011, com o 
objetivo de avaliar o trabalho 
realizado na semana que a an-
tecede e traçar metas para as 
seguintes, dentro do modelo 
de gestão focada em resulta-
dos. Essa foi a primeira vez que 
o governador esteve presente 
à reunião e, a partir de agora, 
passará a presidi-la mensal-
mente.

Após ouvir a explanação 
dos setores da Segurança, Ri-
cardo Coutinho lembrou que 
durante 10 anos a Paraíba re-
gistrou um aumento contínuo 
e progressivo no número de 
homicídios, com 18%, 22% 
e 25% de crescimento anu-
al. Ele comentou que no ano 
passado, a elevação foi conti-
da, ficando em 7%. “As polí-
ticas de segurança têm dado 
respostas positivas e creio 
que vamos ter um ano posi-
tivo. Há perspectiva de que 
em 2012 teremos uma queda 
nominal dos crimes, que seria 
a primeira em dez anos, de 
2002 prá cá”, revelou.

O governador adiantou 
que não se trata de mágica, 
mas sim trabalho, citando que 
já foram investidos mais de 
R$ 30 milhões na segurança 
pública, com a compra de via-
turas, armamentos modernos, 
equipamentos de proteção in-
dividual (4.300 coletes a prova 
de bala), entre outros. E citou 
ainda que houve um aumento 
na apreensão de armas: 32% 
em 2011 e 43% de janeiro até 
agosto.

“Isto não é uma comemo-
ração, uma celebração. Isso é 
a constatação de que estamos 
no caminho certo. Os dados 
demonstram isso, mas temos 
uma caminhada enorme. O 
principal fator positivo é que a 
Paraíba tem hoje uma política 
de segurança, um caminho a 
seguir, com metas e convergên-
cia de ações entre a Polícia Mi-
litar e a Polícia Civil. Nós esta-
mos mudando gradativamente 
a forma da segurança pública 
atuar”, ressaltou.

O secretário da Segurança 
e Defesa Social, Claudio Lima, 
enfatizou que o crime não tem 
uma dinâmica padronizada, 
por isso a Segurança Pública 
deve estar vigilante. “A Secreta-
ria não pode comemorar, preci-
samos dar respostas  cada vez 
mais e o caminho é o trabalho 
continuado”, afirmou.

Governo quer polícia ostensiva nas
ruas para reduzir a criminalidade
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Governador cobra presença 
de contingente nos bairros 
de JP e outros municípios

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

De acordo com os da-
dos divulgados na reunião de 
monitoramento, foi registra-
da uma queda de 7,89% no 
número de Crimes Violentos 
Letais Intencionais (CVLI) – 
homicídio doloso e demais 
crimes violentos e dolosos 
que resultem em morte – de 
janeiro a agosto deste ano, em 
comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2011. Foram 1.103 
crimes em 2011 contra 1.016 
este ano.

No comparativo do mês 
de agosto, a redução foi de 
27% em relação a 2011, 
quando foram registrados 
137 crimes no período contra 
100 ocorrências em agosto 
deste ano; e uma queda de 
13,8% em relação a agosto de 
2010, que registrou 116 CVLI.

Em João Pessoa, a redu-
ção dos crimes foi de 13,1% 
de janeiro a agosto deste ano 
– 351 CVLI – na comparação 
com igual período de 2011, 

quando ocorreram 404 cri-
mes. No comparativo do mês 
de agosto deste ano (31) com 
o mesmo período de 2010 
(45), a queda foi de 31%: en-
quanto em relação a agosto de 
2011 (44), a redução foi 29%. 

Em Campina Grande, a 
diminuição foi de 15%, com 
102 homicídios registrados de 
janeiro a agosto de 2012 con-
tra 120 ocorridos nos oito pri-
meiros meses do ano passado. 
O número também é menor do 

que os 124 contabilizados no 
mesmo período em 2010.

O mês de agosto, segun-
do os dados da Secretaria de 
Estado da Segurança e Defesa 
Social, registrou um recorde 
de gestão, com o menor nú-
mero de crimes letais desde 
setembro de 2009 (100 ca-
sos), além de 78 horas sem 
crimes letais na Paraíba e 135 
horas em João Pessoa.

Operação Resgate pela 

Vida - Desde fevereiro deste 
ano, o Corpo de Bombeiros 
também participa das ações 
integradas da Segurança Pú-
blica e tem contribuído para 
a redução dos crimes letais. 
Somente no mês de agosto, os 
bombeiros conseguiram evi-
tar 42 crimes, com o atendi-
mento, por meio da viatura de 
resgate, a 32 pessoas vítimas 
de espancamentos e apreen-
são de cinco armas brancas e 
outras cinco armas de fo

Cai em 7,89% o número de crimes violentos

A Polícia Civil da 4ª DRPC, 
sediada em Monteiro, defla-
grou, na madrugada de ontem, 
a “Operação Carcará,” com o in-
tuito de desarticular a ação de 
bandidos acusados de tráfico, 
homicídio e roubo nas cidades de 
Sumé, Monteiro, Prata e  Ouro 
Velho, no Cariri paraibano, e São 
José do Egito, em Pernambuco.  

Foram cumpridos seis man-
dados de prisão preventiva, três 
de busca e apreensão de adoles-
centes e dois de busca e apreen-
são domiciliar, totalizando 11 
pessoas conduzidas para as del-
egacias e colocadas à disposição 
da Justiça.

As investigações tiveram iní-
cio há mais de seis meses, sob o 
comando do delegado Gerônimo 
Barreto. A operação teve como 
resultado a prisão de Paulo Ju-
venal, conhecido por “Paulo 
Orelha”, João Barbosa Rodrigues, 
Maxwell de Lima Chaves, Rafaella 

Beatriz Rodrigues Barbosa, além 
da apreensão de  três adoles-
centes, todos acusados de tráfico 
na cidade de Sumé. Os adultos 
foram recolhidos à cadeia pública 
do município e os adolescentes 
encaminhados para o abrigo 
provisório, em Campina Grande, 
e se encontram à disposição da 
Justiça. 

“Não há dúvidas do envolvi-
mento das sete pessoas com o 
tráfico de drogas em Sumé, inclu-
sive foi apreendida um caderno 
com anotações, referendando a 
venda de entorpecentes, e uma 
arma de fogo na residência da 
principal acusada, identificada 
por Rafaella. Além do mandado 
de prisão, a mulher foi autuada 
em flagrante delito por posse de 
arma de fogo”, disse o delegado 
Danillo Orengo, da regional de 
Monteiro. 

Em Monteiro, policiais civis 
do Grupo Tático Especial- GTE, da 
4ª DRPC,  prenderam Cícero Emer-
son Lopes da Silva, conhecido por 
“Ciço”. Há alguns meses a Polícia 

Civil apreendeu um revólver com 
Ciço, que foi autuado em fla-
grante por porte ilegal de arma 
de fogo. Na época, Dr. Yuri Giva-
go encaminhou a arma de fogo 
para o IPC e requisitou uma perí-
cia de confrontação balística com 
munições encontradas em um 
cadáver ano passado, na cidade 
de Monteiro. O exame constatou 
que a arma apreendida teria sido 
a mesma utilizada no homicídio, 
fato que levou a Justiça a expedir 
o mandado de prisão preventiva, 
que foi cumprido na madrugada 
de ontem.

Policias Civis da Delegacia da 
Prata e Ouro Velho, coordenados 
pela delegada Vanderleia Gadi, 
dirigiram-se na madrugada de 
ontem até a cidade de São José 
do Egito-PE, para cumprir um 
mandado de prisão contra Severi-
no dos Ramos Cabloco, conhecido 
por ‘Rambo’. 

No momento da prisão, 
Rambo ainda foi autuado em fla-
grante pelos crimes de apropri-
ação indébita e por falsificação 

de sinal identificador de veículo 
automotor. O acusado confessou 
que se apropriou de um veículo 
na cidade de Prata-PB, adulterou 
a numeração do chassi para fazer 
parecer que o veículo havia sido 
adquirido em um leilão e em se-
guida o vendeu a um popular 
na cidade de São José do Egito-
PE. Na ocasião, um segundo 
veículo, também adulterado, foi 
apreendido em seu poder. Um 
adolescente, em poder do qual 
se encontrava a motocicleta, foi 
conduzido à Delegacia de Polícia, 
onde foi ouvido e em seguida lib-
erado. Rambo foi conduzido para 
a Delegacia Regional de Mon-
teiro e recolhido à cadeia pública.

Na sequência, foi dado cum-
primento a dois mandados de 
busca e apreensão, na zona rural 
dos municípios de Prata e Ouro 
Velho, visando combater o tráfico 
de armas naquelas cidades, tendo 
sido apreendida uma arma de 
fogo em poder de José de Anchi-
eta Rafael, o qual foi autuado em 
flagrante delito.

Operação Carcará prende onze pessoas
no cariri

Chico Lobo
Da Sucursal de Monteiro
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O govenador Ricardo Coutinho se reuniu, no Palácio da Redenção, com gestores da Segurança para avaliar o trabalho realizado e discutir novas ações contra a criminalidade
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CG celebra atividades na praça
SEMANA DA PÁTRIA

Paraíba CAMPINA

Todas as homenagens para 
o Dia da Independência serão 
realizadas no Centro Pela cidade

A Secretaria de Educação do Município está 
realizando uma série de atividades para celebrar a Semana 
da Pátria. A Programação foi iniciada no sábado e vai até a 
sexta-feira, 7. O ponto alto será o desfile cívico-militar em 
comemoração ao Dia da Independência do Brasil.

l CERIMôNIA

A programação se concentra na Praça da Bandeira. 
Diariamente, ocorrem as cerimônias de hasteamento e 
arriamento das bandeiras do Brasil, da Paraíba e de Campina 
Grande, por autoridades representativas da sociedade, que são 
especialmente convidadas pela Secretaria de Educação.

Palestra

Para comemorar os 22 anos do Código de Defesa do 
Consumidor, o Procon Municipal promoverá no auditório 
do Ipsem uma palestra para frequentadores do Centro de 
Convivência do Idoso. O tema será “Direito do Consumidor 
Idoso - A Lei em Defesa da Melhor Idade”.

Semana da Pátria

Atuação

Durante esse período, houve uma troca no comando da 
Guarda Municipal, com a saída do coronel Márcio Saraiva, que 
nunca explicou as razões da renúncia. De acordo com o novo 
coordenador, tenente Eric Silva, o pequeno efetivo deverá atuar 
todos os dias da semana, 24 horas.

Pilhas

Os fabricantes, importadores e comerciantes de pilhas e 
baterias terão de disponibilizar, nas embalagens, informações 
sobre o acondicionamento, os períodos de coleta seletiva e a 
destinação após o uso, além do nome das empresas envolvidas 
desde a produção, comércio, transporte até a reciclagem. Estas 
informações também deverão constar de um relatório anual, 
que será enviado ao Ibama.

Cisternas
 

Com tecnologia social os agricultores do Semiárido 
convivem com a estiagem, graças às cisternas, que são 
reservatórios com capacidade de aproximadamente 16 mil 
litros de água, recolhidos do escoamento do telhado por meio 
de calhas, volume suficiente para o consumo e preparo dos 
alimentos, durante a seca, numa residência onde moram até 
cinco pessoas.

Como forma de home-
nagear o Dia da Independên-
cia, a Secretaria Municipal de 
Educação (Seduc) de Campi-
na Grande está realizando 
diariamente atividades para 
celebrar a Semana da Pá-
tria. A programação, que 
começou no último sábado, 
se estende até amanhã, onde 
haverá o tradicional desfile 
cívico-militar.

A programação mu-
nicipal se concentra na 
Praça da Bandeira, onde 
diariamente acontecem as 
cerimônias de hasteamento 
e arriamento das bandei-
ras do Brasil, da Paraíba e 
de Campina Grande, por 
autoridades representati-
vas da sociedade e com a 
participação de alunos de 
escolas municipais. Seg-
undo a secretária adjunta 
da Seduc, Kátia Passos, as 
comemorações também es-
tão acontecendo nas esco-
las. “Diariamente, os alunos 
do turno da manhã assis-
tem o hasteamento e os alu-
nos da tarde o arriamento, 
juntamente com a execução 
do Hino Nacional. Parale-
lamente, as atividades 
pedagógicas estão sendo 
voltadas para a Independ-
ência do Brasil”, completou 
a secretária adjunta.

Amanhã, dia em que 
é comemorada a Inde-
pendência, o hasteamento 
acontecerá às 7h, com a 

Amparo legal
O Código de Defesa do Consumidor faz 22 anos no dia 

11. “O código veio para possibilitar uma melhor relação entre 
consumidor e fornecedor. Hoje, o cidadão tem amparo legal 
e respaldo, tendo condições de se defender”, avalia Kátia 
Monteiro, coordenadora do Procon.

l PoSSE
 

Quase dois anos e três meses após a aprovação da Câmara 
Municipal, finalmente o prefeito Veneziano Vital do Rêgo 
deu posse aos membros da Guarda Municipal, em cerimônia 
realizada ontem pela manhã. Ao todo, são 62 guardas, sendo 
41 homens e 21 mulheres.

Diogo Almeida
Especial para A União
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Últimos dias

Estão abertas até sábado as inscrições para a 2ª Mostra 
Nacional de Robótica. Podem participar da mostra alunos do 
Ensino fundamental, Médio, técnico, Superior, pesquisadores 
ou pós-graduandos de qualquer instituição do país com tra-
balhos na área de robótica. As inscrições devem ser feitas no 
http://www.mnr.org.br. Os autores dos trabalhos aprovados 
poderão participar da mostra presencial, que será de 17 a 21 
de outubro, em fortaleza, CE.

participação do prefeito 
Veneziano Vital que irá ha-
stear a bandeira municipal 
e dos comandantes do 31º 
Batalhão de Infantaria Mo-
torizado, tenente-coronel 
Walter teixeira e do 2º 
Batalhão de Polícia Militar, 
tenente-coronel Souza Neto, 
que hastearão as bandei-
ras do Brasil e da Paraíba, 
respectivamente.

A programação da Se-
mana da Pátria segue com 
o desfile cívico-militar, com 
a participação de aproxi-
madamente 11 bandas 
marciais, além do desfile 
dos militares. A apresen-

tação das bandas iniciará 
às 8h, com concentração 
no final da Rua Vila Nova 
da Rainha, nas margens 
do Açude Velho. As bandas 
irão percorrer a Avenida 
Severino Cruz. Segundo Ká-
tia Cristina, o desfile deste 
ano terá o diferencial na se-
quência das apresentações. 
“As ONGs e instituições irão 
desfilar primeiro, seguido 
da apresentação das esco-
las e finalizando com o des-
file militar”, disse Kátia. 

A secretária adjunta 
de educação citou que 
este ano a organização do 
evento espera um aumen-

to no número de pessoas 
que irão acompanhar os 
desfiles. “Para garantir a 
segurança da população e 
dos membros das bandas 
marciais, haverá diversos 
pontos de apoio em todo o 
trecho do desfile com bar-
racas do Corpo de Bombei-
ros, da Defesa Civil, da Su-
perintendência de trânsito 
e transporte Público, além 
de ambulâncias e postos 
de atendimento de saúde”, 
completou Kátia. O encer-
ramento da Semana da Pá-
tria será às 17h na Praça da 
Bandeira com o arriamento 
dos pavilhões.

Praça da Bandeira no centro de Campina Grande é o palco das atividades alusivas à Semana da Pátria

Bandidos armados in-
vadiram a agência dos Cor-
reios na cidade de fagundes, 
localizada a 30 quilômetros 
de Campina Grande. A Polícia 
federal repassou a informa-
ção de que o valor do prejuízo 
pode chegar a R$ 15 mil reais, 
no entanto, o processo ainda 
continua sob investigação.

O crime ocorreu por vol-
ta das 8h30. funcionários 
já estavam na agência rea-
lizando os atendimentos de 
rotina, quando de repente os 
indivíduos invadiram o local. 
Conforme o gerente dos Cor-
reios, Rubens Barbosa, três 
indivíduos com capacetes 
realizaram a ação. Enquanto 
dois homens adentraram na 
agência o outro comparsa 
aguardava na parte externa. 
“No momento, o atendente e 
a auxiliar de serviços gerais 
também estavam presentes. 
foi um momento tenso”, dis-
se o gerente.

Por ser o período para 
o recebimento de benefícios, 
como exemplo da aposenta-
doria, a agência estava lotada 
e com aproximadamente 40 
pessoas, entre elas pessoas 
da terceira idade. O atenden-
te, um carteiro da cidade e a 
auxiliar de serviços gerais, 
que preferiram não serem 
identificados, mas afirmaram 
que o momento foi de susto.

Trocar uma peça de roupa, ter a 
devolução do dinheiro da compra que 
não satisfez ou não pagar os 10% dos 
garçons. Esse tipo de expediente é pos-
sível graças ao Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), formalizado atra-
vés da Lei Federal número 8.078, válida 
desde o dia 11 de setembro de 1990.

A legislação, composta por 119 ar-
tigos, foi criada para garantir a prote-
ção e defesa do consumidor, bem como 
disciplinar as relações entre fornecedo-
res de produtos e serviços, atribuindo-
-lhes responsabilidades e direitos. 

E para comemorar os 22 anos do 
CDC, o Procon de Campina Grande 
promove na próxima terça-feira (11) 
uma palestra com o tema “Direito do 
Consumidor Idoso - A Lei em Defesa da 
Melhor Idade”, a ser realizada no au-
ditório do Instituto de Previdência dos 
Servidores Municipais – Ipsem, na rua 
Maria Vieira Cesar, número 135, no 
bairro Jardim Tavares.

De acordo com a programação, a 
abertura do evento acontecerá às 9h. 
Em seguida haverá apresentação da 
banda de Pífano e depois realizada a 
palestra, que terá como ministrante 
Amanda Oliveira Silva Herbster.

Por volta das 10h30 será servido o 
Coffee break no Espaço do centro do 
Idoso. Haverá distribuição de material 

informativo e de brindes.
“O Código de Defesa do Consumi-

dor veio para possibilitar uma melhor 
relação entre consumidor e fornecedor. 
Hoje, o cidadão tem amparo legal e res-
paldo, tendo condições de se defender. 
O CDC fez com que a população ficasse 
mais consciente de seus direitos e o co-
merciante mais alerta com relação aos 
seus deveres”, explica a coordenadora do 
Procon municipal, Kátia Monteiro.

Avanços e desafios marcam as co-
memorações dos vinte e dois anos de 
criação do CDC. Antes do surgimento do 
código, os consumidores não sabiam a 
quem recorrer, muitos eram os conflitos 
existentes nas relações de consumo, que 
por falta de uma legislação específica 
que regulasse os problemas no comércio 
de produtos e serviços, os consumidores 
ficavam totalmente desprotegidos.

“Questões como pagamento de co-
vert artístico, 10% que era para ser do 
garçom e na maioria das vezes não é, 
troca de peças de roupas, enfim. Sem-
pre que posso releio o CDC para andar 
sabedor dos meus direitos enquanto 
consumidor. Já me deparei com muitas 
situações onde a gente percebe que o 
atendente ou a loja tenta burlar alguns 
dos nossos direitos achando que não 
temos o prévio conhecimento. reco-
mendo a todos a leitura”, asseverou o 
aposentando Paulo da Silva Cabral, fre-
quentador do Calçadão da Cardoso Viei-
ra, no Centro de Campina Grande.

Procon comemora aniversário 
do CDC com palestra e café 

DEFESA Do CoNSUMIDoR
Bandidos levam 
R$ 15 mil 
dos Correios 
de Fagundes

Phillipy Costa
Especial para A União

Trauma CG
 

O Hospital de Emergência e trauma de Campina Grande 
registrou no mês de agosto 9.616 atendimentos no setor de 
emergência, além de realizar 810 cirurgias. De acordo com as 
informações do trauma, só este ano foram atendidas 72.309 
pessoas. O hospital, conta com 250 médicos.



Ricardo pede apuração da Justiça
falha em PeSQUISa

Governador disse que não 
acredita em erro. “É tudo 
pensado, calculado” 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 6 de setembro de 2012

TSe lança segunda 
etapa de campanha 
pelo voto limpo
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agenda dos candidatos

O candidato grava o Guia 
Eleitoral pela manhã. Às 14h, 
participa de reunião do comi-
tê financeiro da campanha, na 
sede do partido. Às 19h, tem 
bate-papo com apoiadores.

antônio Radical 
(PSTU)

O candidato, às 7h30, 
visita a Ceasa no Cristo. Às 
17h, faz caminhada no Cordão 
Encarnado, no Centro. Às 20h, 
tem reunião política, no Valen-
tina. Às 21h, tem reunião polí-
tica em Mangabeira VII.  

A candidata, às 6h, faz 
adesivagem em Oitizeiro, na 
entrada do Jardim Planalto. Às 
8h, vista o Centro Comercial 
de Passagem, no Centro. Às 
17h, faz caminhada no Funcio-
nários I. Às 18, faz adesivagem 
no Parque Solon de Lucena. Às 
20h, se reúne com coordena-
ção de campanha.

Às 9h, participa de mis-
sa na Igreja Nossa Senhora de 
Fátima, no Miramar. Das 11h30 
às 16h, grava o Guia Eleitoral.
Às 18h, faz caminhada no Bair-
ro do Valentina, com concen-
tração próximo ao Batalhão 
da PM.

A candidata não infor-
mou as atividades do dia.

Às 8h, se reúne com 
coordenação de campanha. 
Às 15h, participa de sessão 
especial na ALPB em homena-
gem ao centenário do Lar da 
Providência. Às 19h, inaugura 
comitê no Castelo Branco. Às 
20h, faz caminhada no bairro 
do Cristo, com concentração 
na Avenida Fraternidade.

O candidato, pela ma-
nhã, participa de Seminário 
sobre Direitos Humanos. À 
tarde, participa do Grito dos 
Excluídos.

Cícero lucena 
(PSDB)

estelizabel 
Bezerra (PSB)

José maranhão 
(PmDB)

lourdes Sarmento 
(PCO)  

luciano Cartaxo 
(PT) 

Renan Palmeira 
(PSOl)

O governador Ricar-
do Coutinho cobrou ontem 
uma investigação apurada 
do Ministério Público Elei-
toral (MPE) para detectar os 
responsáveis pela possível 
fraude na pesquisa, realizada 
pelo Ibope, que estava sendo 
realizada sem o nome da can-
didata Estela Bezerra (PSB). 
“Eu não tenho qualquer pro-
blema em denunciar. Existe 
uma máfia de pesquisas en-
comendadas. Alguém pode 
achar que esse é um termo 
forte, mas isso é mesmo uma 
máfia e não é de agora. Com-
pram pesquisas, manipulam 
pesquisas para prejudicar 
candidaturas”, afirmou.

 Para o governador, a au-
sência do nome de Estela na 
cédula de pesquisa – que foi 
suspensa após determinação 
da juíza Túlia Neves, da 70ª 
Zona Eleitoral de João Pessoa 
- configura um crime, cujos 
autores devem ser punidos. 
“É um crime contra a consci-
ência, contra a forma livre das 
pessoas escolherem. Quan-
do isso cai por terra, cai não 
apenas uma pesquisa, mas 

Priscylla Meira
priscyllameira @gmail.com

Mais de R$ 700 mil. Este é 
o débito que o Tribunal de Con-
tas da Paraíba (TCE-PB) impu-
tou ao prefeito de Bayeux Josi-
val (Jota) Júnior de Souza, por 
irregularidades cometidas na 
gestão. O relator do processo, o 
auditor Renato Sérgio Melo, re-
provou as contas e foi acompa-
nhado por unanimidade pelos 
conselheiros durante sessão de 
ontem. O prefeito ainda pode 
entrar com recurso para tentar 
reverter decisão do órgão.

O prefeito de Bayeux 
respondeu por irregularida-
des que incluíram despesa 
desnecessária e sem com-
provação em favor da Fun-
dação Franco-Brasileira de 
Pesquisa e Desenvolvimento 
(R$ 494.400,00), dispêndios 
não comprovados com aqui-
sição de combustíveis (R$ 
137.878,93), recebimento de 
receita decorrente da aliena-
ção da folha de pagamento em 
valor inferior ao contratado 
(R$ 70.000,00) e escrituração 
sem justificativa de repasse 
previdenciário (R$ 5.335,11).

Ao prefeito de Bayeux 
foram aplicadas ainda duas 
multas, uma de R$ 4.150,00 e 
outra de R$ 70.761,40 equiva-
lente a 10% do valor do débito 
que deve restituir, voluntaria-
mente, aos cofres municipais, 
no prazo de 60 dias, sob pena 
de cobrança executiva pelo Mi-
nistério Público Estadual.

Também foi declarada 
a inidoneidade da Fundação 
Franco-Brasileira de Pesquisa 
e Desenvolvimento (Fubras), 
o que a impede de participar, 
por cinco anos, de licitação 
promovida por entidades e 
órgãos submetidos à jurisdi-
ção do TCE.

Tiveram suas contas apro-
vadas os prefeitos de São Bento 
(Jaci Severino de Sousa, exercí-
cio de 2009); Cuité de Maman-
guape (Isaurina dos Santos 
Meireles de Brito, 2010); e Rio 
Tinto (Magna Celi Fernandes 
Gerbasi, 2009). E, ainda, as 
Câmaras Municipais de Ibiara 
(2010), Ouro Velho (2010) e 
Jacaraú (2009, com ressalvas).

O TCE  também aprovou 
as contas do Instituto do De-
senvolvimento Municipal e 
Estadual (2011), do Fundo 
Estadual de Apoio ao Empre-
endimento (2011) e da Com-
panhia Estadual de Habitação 
Popular (2008).

O deputado federal Luiz 
Couto (PT) fez discurso on-
tem, na Câmara Federal, expli-
cando os motivos pelos quais 
não está apoiando a candida-
tura do petista Luciano Car-
taxo para a prefeitura de João 
Pessoa. “Depois de ter levado 
muitas pancadas, de ter tido 
minha honra e minha dignida-
de ultrajadas e de ter sofrido 
humilhações (...), resolvi expor 
minha opinião e minha deci-
são sobre o processo eleitoral 
em João Pessoa e na Paraíba”.

Couto disse que discor-
da “da condução política de 
fazer da campanha municipal 
em João Pessoa apenas uma 
afronta ao Governo do PSB no 
Estado.” Segundo ele, a dire-
ção estadual do PT “animava 
companheiras e companhei-
ros dos municípios do interior 
na construção das candidatu-
ras majoritárias próprias, mas 
que na verdade era apenas 
para dar argumentos para 
a candidatura anti-PSB em 
João Pessoa, deixando o PT na 
imensa maioria dos municí-
pios sem candidatura própria 
para prefeito.”

Ele lamentou ainda a alta 
de solidariedade dos compa-
nheiros de partido, mesmo 
sendo um parlamentar amea-
çado de morte. “Muitas vezes, 
recebo solidariedade de pesso-
as que não são do partido. Este 
parlamentar, vítima de perse-
guição e ameaças de morte, 
não recebeu sequer uma atitu-

de de apoio e de solidariedade 
por parte de alguns dirigentes 
e filiados do meu partido”.

Ele disse ainda não acre-
ditar “nas pessoas que mu-
dam de posição política ao 
mero sabor dos interesses 
pessoais. “Na política parti-
dária, a conduta do indivíduo 
também conta muito. O PT, 
por mais importante que seja, 
enquanto instrumento coleti-
vo, que faz grandes mudanças 
no país, não dá salvo-conduto 
a ninguém, porque a ética é 
um atributo pessoal”, afirmou.

O deputado reiterou 
ainda apoio ao governo de 
Ricardo Coutinho (PSB), “o 
maior aliado do Governo Dil-
ma Rousseff no Estado”. Ele 
garantiu, no entanto, que está 
participando das campanhas 
do PT em dezenas de municí-
pios paraibanos. E desabafou: 
“Vejo o risco de total desca-
racterização do PT da Paraíba 
nas estratégias adotadas por 
dirigentes estaduais do meu 
partido no Estado. Para as 
eleições municipais de 2012, 
proclamavam que este ano era 
a vez do PT, mas, na verdade, 
estava em jogo apenas a mon-
tagem de uma chapa de oposi-
ção ao Governo da Paraíba no 
município de João Pessoa.”

A reportagem tentou fa-
lar com o candidato Luciano 
Cartaxo, mas foi informada 
pela assessoria que ele não 
podia falar porque estava gra-
vando o Guia Eleitoral.

também todo esse esquema 
que é uma fraude, uma máfia, 
porque se articula, se combi-
na e tentam prejudicar can-
didaturas, influenciando na 
livre escolha do eleitor”, dis-
se Ricardo, que acredita que 
o possível esquema deve ser 
desvendado.

“Ninguém vai conseguir 
colocar um cobertor em cima 
disso, nem desviar a atenção 
do crime que cometeram. Eu 
espero que essa investigação 
não mofe na gaveta da Justiça 
ou na de quem quer que seja.  
Não é a primeira vez que isso 
acontece e, se não tomarem 
providências, não será a úl-
tima vez”, desabafou o gover-
nador. 

Ricardo Coutinho acre-
dita que o instituto respon-
sável pela pesquisa pode ter 
recebido algum benefício 
para não citar o nome da 
candidata do PSB na cédula 
de pesquisa, mas disse que 
o artifício não vai surtir efei-
to no resultado das eleições. 
“Para moralizar a atividade 
política é fundamental é sa-
ber quem está numa ponta 
e quem está na outra. Quem 
está por trás disso? Quem 
estaria se beneficiando de 
tudo isso? Nós precisamos 
saber quais são as pontas 
do corrupto e do corruptor”, 
ressaltou o governador, que 
não acredita no argumento 

apresentado pela direção do 
Ibope, alegando erro na pes-
quisa.

“Não venham com essa 
conversa fiada que foi erro, 
não. Não foi nada de erro. 
É tudo pensado, calculado. 
Eles retiram um percentu-
al de determinada pesquisa 
numa área que as pessoas 
talvez não lembrem dos can-
didatos para fraudar o enten-
dimento das pessoas de que 
determinada candidatura 
não tem importância ou não 
tem chance, estimulando a 
migração para o voto do ou-
tro”, denunciou Ricardo Cou-
tinho, que acrescentou: “Isso 
tem pouco efeito aqui, por-
que se tivesse eu não seria 
governador, nem teria sido 
prefeito em 2004”.

A pesquisa realizada 
pelo Ibope foi suspensa após 
um pesquisador do instituto 
ser detido em flagrante, na 
última segunda-feira, apli-
cando o questionário sem o 
nome da candidata Estela, 
da coligação Pra Seguir em 
Frente. O funcionário Ricar-
do Miranda foi encaminhado 
à 70ª Zona Eleitoral de João 
Pessoa, onde foi ouvido pela 
juíza Túlia Neves. O material, 
contendo mais de 50 cédulas 
irregulares, foi encaminha-
do para o Ministério Público 
Eleitoral, que se encarregará 
de fazer a investigação.

TCE impõe 
débito de 
R$ 707 mil 
a Jota Júnior

“Eu sou contra qualquer tipo 
de ilegalidade ou de coisa errada. O 
nome da candidata era para estar sim 
no formulário de pesquisa; a candi-
datura dela está registrada na Justiça 
Eleitoral, portanto, é legal”. A afir-
mação foi feita ontem pelo deputado 
estadual Trócolli Júnior que, mesmo 
integrando a bancada do PMDB e vo-
tando no ex-governador José Mara-
nhão, saiu em defesa da candidata a 
prefeita pelo PSB, Estela Bezerra.

A defesa do parlamentar foi 
pelo fato de Estela ter tido seu nome 
excluído de um questionário de pes-
quisa de opinião pública, caso que 
levou um pesquisador do Instituto 
Ibope a ser detido pela Justiça Elei-
toral, no início da tarde de terça-fei-
ra, no bairro da Torre, sob a acusa-
ção de burlar a pesquisa de intenção 
de voto para a prefeitura da capital.

Trócolli fez questão de enfati-
zar que o caso merece uma apura-
ção rigorosa da Justiça e a conse-
quente punição do Instituto que, 
supostamente, tentou prejudicar a 
candidata. “Acho que quem fez o 
formulário sem o nome dela tem de 
ser punido na forma da lei porque 

um flagrante desses não pode ficar 
impune”, afirmou.

Sobre a possibilidade de Este-
la ter sido vítima de uma armação 
e não de um equívoco, Trócolli co-
mentou que preferia emitir juízo de 
valor, pois só soube do episódio atra-
vés da mídia. “O que eu sei é que o 
nome dela deveria estar na chapa. 
Eu sou pelo certo e o certo era ela 
ser lembrada na aferição do Institu-
to e, não, excluída”, destacou.

O deputado peemedebista disse 
que, apesar das críticas que sempre 
são feitas através da mídia, acredi-
ta nas pesquisas de opinião públi-
ca porque, segundo ele, se os casos 
de denúncias forem relacionados, 
os que realmente apresentam erros 
não chegam a cinco por cento.

“Pesquisa é ciência, é precisão 
e, quando é feita com critério e com 
moralidade, é sempre uma amostra 
precisa ou, pelo menos, muito apro-
ximada da realidade eleitoral”, co-
mentou o parlamentar, ao lamentar 
que muita gente termina levando a 
pesquisa ao descrédito porque não 
sabe fazer ou porque faz com ten-
denciosidade.

Peemedebista defende candidata do PSB

Couto explica por que 
não apoia petista em JP 

DIVeRGÊNCIaS
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Luiz Couto expôs posicionamento na tribuna da Câmara Federal



Votação a “passos de tartaruga”
sessão na assembleia
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GeRal

De quase 200 matérias 
acumuladas, apenas 8 vetos 
foram apreciados ontem

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com
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O presidente do Tri-
bunal de Contas do Estado, 
Fernando Catão, advertiu 
as autoridades federais e 
estaduais para um proble-
ma por ele encontrado na 
transposição de águas do 
Rio São Fra ncisco para o 
Nordeste Setentrional: o 
Rio Piranhas está totalmen-
te assoreado em vários tre-
chos, mas o mais grave de-
les é no trecho que cruza as 
várzeas de Sousa no sentido 
Oeste-Leste. 

Fernando Catão é um 
dos integrantes da comitiva 
da Assembleia Legislativa 
que inspeciona as obras de 
transposição de águas do Rio 
São Francisco na Paraíba e 
em Pernambuco. 

É pelo leito do Rio Pi-
ranhas que o Estado do Rio 
Grande do Norte vai receber 
10m³ de água por segundo, 
através do Eixo Norte da 
transposição. “O problema 
é de muita gravidade e pre-
cisa de uma solução urgen-

te”, afirma Catão. 
Catão não é leigo quan-

do o assunto é transposição. 
Engenheiro civil por forma-
ção, foi ele que reivindicou 
ao então presidente Fernan-
do Henrique Cardoso a cria-
ção do Eixo Leste da transpo-
sição que beneficia a Paraíba 
com uma entrada de água 
através da Serra do Jabitacá, 
em Monteiro. 

Segundo Catão, se fo-
rem jogados 10m³ de água 
por segundo no leito do Rio 
Piranhas haverá uma inun-
dação que atingirá boa parte 
do perímetro irrigado das 
Várzeas de Sousa, prejudi-
cando os pequenos produ-
tores de frutas, verduras e 
legumes.

Para solucionar o pro-
blema, Catão afirma que é 
preciso, em primeiro lugar, 
fazer o desassoreamento do 
Rio Piranhas em toda a sua 
extensão e fazer a manu-
tenção permanentemente a 
partir da chegada das águas 

do São Francisco.
Para ele, o Governo do 

Estado deve levar o proble-
ma para as autoridades na-
cionais para que o Ministério 
da Integração Nacional possa 
receber um projeto e liberar 
recursos para a limpeza da 
calha do Rio Piranhas.

O problema
Ao longo do seu curso, 

o Rio Piranhas tem bancos 
de areia e barro enorme em 
seu leito. Isso o tornou o rio 
tão raso que em alguns tre-
chos ninguém sabe, ao certo, 
onde está a calha do Pira-
nhas. “Esse é um problema 
muito sério e deve ser discu-
tido imediatamente”, obser-
va Catão. 

O deputado Francisco de 
Assis Quintans, que coorde-
na a comitiva da Assembleia 
Legislativa que inspeciona as 
obras de transposição do São 
Francisco, disse que essa de-
núncia constará do relatório 
que será elaborado por ele. 

Já que a apreciação de 
vetos acontece à base do voto 
a voto, com chamada nomi-
nal e posterior contagem de 
cada sufrágio, o esforço con-
centrado convocado pela As-
sembleia Legislativa vem se 
dando a passos de tartaruga 
e, das quase 200 matérias 
acumuladas há mais de duas 
semanas, somente oito vetos 
acabaram sendo apreciados 
na sessão de ontem.

Com os sete que foram 
apreciados na terça-feira, o 
esforço concentrado soma 
15 como produção da sema-
na e, apesar da campanha 
política, somente o deputa-
do André Gadelha, que é do 
PMDB e candidato a prefeito 
de Sousa, deixou de compa-
recer à sessão plenária da 

manhã de ontem.
Entre os oito vetos vota-

dos e mantidos ontem estão 
o do projeto do deputado Vi-
turiano de Abreu (PSC), que 
dispõe sobre a contratação 
de pessoal pelas Organiza-
ções Sociais que, mediante 
contrato de gestão pactuada, 
prestam serviços de geren-
ciamento e administração de 
unidades de saúde no Estado 
da Paraíba.

O outro veto que cau-
sou alguma discussão foi o 
ao projeto de autoria do de-
putado José Aldemir (PEN), 
que defendia a instituição 
no Estado do Programa de 
Prevenção P rimária do Cân-
cer (Prevpri). Os deputados 
também mantiveram o veto 
do Executivo ao projeto do 
deputado Anísio Maia (PT), 
condicionando o repasse de 
verbas destinadas a festejos 
comemorativos ou culturais 
ao volume de recursos que 
os municípios aplicam nas 
áreas de saúde, 12%, e edu-
cação, 25%.

A deputada estadual Léa 
Toscano (PSB), relatora do 
processo que altera regras e 
cria um fundo para a aposen-
tadoria dos servidores do Es-
tado, disse ontem que já leu o 
projeto, está preparando o seu 
parecer e que, em princípio, 
“não existe nada dessa his-
tória de descontos contra os 
aposentados”. Ela fez questão 
de esclarecer que a iniciativa 
do Governo tem como obje-
tivo equacionar o déficit da 
previdência e torná-la supera-
vitária. “O projeto tenta incluir 
uma contribuição incidente 
sobre os proventos de aposen-
tadorias e pensões concedidas 
pela PBPrev, mas com percen-
tual igual ao estabelecido para 
os segurados em atividade”, 
disse a deputada.

Ela acrescentou que esse 
percentual só será aplicado 
para aqueles que as receitas 
superem o limite máximo es-
tabelecido para os benefícios 
do regime geral de previdên-
cia social, e antes de ficarem 
fazendo pânico, o melhor é 
as pessoas aguardarem as 
oportunidades de debate e 
de esclarecimento que o pró-
prio Poder Executivo vai ofe-
recer nos próximos dias”.

Ela comentou a sugestão 
de realização de uma audiên-
cia pública para um debate 
mais amplo com a própria so-
ciedade civil organizada, se-
gundo ela, uma iniciativa que 
contribuirá muito para esse 

trabalho de esclarecimento. 
“É melhor porque somente 
assim tudo ficará mais escla-
recido para a população. Para 
ela mesma ver que não existe 
nada de descontos contra os 
aposentados”, explicou. 

A deputada reafirmou 
que também foi justamente 
por conta dessas dúvidas que, 
depois da indicação como re-
latora, preferiu pedir tempo 
para estudar a matérias antes 
de qualquer parecer em ple-
nário ou mesmo na Comissão 
de Constituição e Justiça da 
Assembleia Legislativa.

Ela também fez ques-
tão de esclarecer que o novo 
fundo não irá alterar as con-
tribuições da maneira que 
a mídia está informando e 
alardeando desde o come-
ço da semana. “Eu li todo o 
projeto e o que existe é que 
a previdência social está 
necessitada e o Governo de-
cidiu realizar um fundo de 
previdência de capitalização, 
onde o dinheiro que for reco-
lhido terá uma conta própria 
para ajudar a solucionar o 
problema das pessoas apo-
sentadas”, frisou Léa.

Léa Toscano disse que 
pode apresentar seu parecer 
no meio da próxima semana, 
mas que, antes disso, espera 
que aconteça a audiência pú-
blica, que já chegou  a ser apro-
vada pelo próprio presidente 
do Poder L egislativo, o deputa-
do Ricardo Marcelo (PEN). 

A Assembleia Legislati-
va poderá ter sua Comissão 
da Verdade e da Memória 
para apurar graves viola-
ções aos Direitos Humanos 
praticados na Paraíba no 
período de 1964 até 1985. 
O projeto de criação foi 
apresentado pelo deputa-
do Domiciano Cabral (De-
mocratas), que justificou 
a iniciativa como forma de 
contribuir com a Comis-
são Nacional da Verdade 
no exame e esclarecimen-
to sobre atos  praticados 
durante a ditadura militar, 
contribuindo para a efetiva-
ção do direito à memória e 
à verdade histórica.

Segundo o projeto, a 
Comissão terá prazo até o 

dia 31 de janeiro de 2015 
para a conclusão dos seus 
trabalhos, devendo apre-
sentar um relatório cir-
cunstanciado contendo as 
atividades realizadas, os 
fatos examinados, as reco-
mendações e conclusões.

A Comissão da Verda-
de e da Memória será in-
tegrada por três membros 
indicados pelo Poder Exe-
cutivo, dois membros indi-
cados pelo Poder Legislati-
vo, dois membros indicados 
pelo Poder Judiciário e dois 
membros indicados pelo 
Ministério Público.

“Vamos aqui apurar o 
grau de abuso que acon-
teceu em nosso Estado, 
naquela época obscura de 

nossa história. Apurar ca-
sos como os de Elizabeth 
Teixeira, Pedro Teixeira, 
Assis Lemos, Agassiz de Al-
meida, dentre outros, como 
nosso saudoso Jório Ma-
chado. Com isso, nós, daqui 
da Assembleia Legislativa, 
poderemos auxiliar e escla-
recer os fatos à sociedade”, 
explicou o deputado Domi-
ciano Cabral.

O projeto já está em 
tramitação e deverá per-
correr as comissões perma-
nentes da Casa. O deputado 
afirmou que acredita num 
processo rápido para ava-
liação e aprovação da ma-
téria, tamanha a relevância 
para todo o povo brasileiro 
e paraibano.

Léa diz que projeto 
não prevê descontos

pRevidência 

O presidente do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, desem-
bargador Abraham Lincoln 
da Cunha Ramos, disse ontem 
que pretende, até o fim do 
seu biênio, em 31 de janeiro 
de 2013, ter efetuado o paga-
mento de mais de R$ 100 mi-
lhões relativos a precatórios.

Ontem, ele manteve reu-
nião com o governador Ricar-
do Coutinho e técnicos dos 
dois poderes para tratar sobre 
os recursos destinados a pre-
catórios. Na ocasião, eles dis-
cutiram a adequação dos re-
passes às condições do Estado 
para garantir a regularidade 
nos pagamentos.

Segundo o governador 
Ricardo Coutinho, durante 
muitos anos, o Estado repas-
sou valores irrisórios para o 
pagamento de precatórios, 
por isso, houve acúmulo e 
a dívida ficou muito alta. 
“Quando assumi, isso foi re-
gularizado e estamos pagan-
do religiosamente. A  ideia é 
que continuemos a fazer este 
repasse e que precatórios an-
tigos venham sendo quitados, 
mas em virtude dos elevados 
valores, é preciso que o Esta-
do possa se adequar melhor 
a esta realidade, escolhendo 
um regime que não traga pre-
juízos. Isso que estamos bus-
cando e que os tribunais irão 
decidir”, explicou. 

Segundo o presidente do 
TJ, a dívida do Estado, que é 
superior a R$ 1 bilhão e refe-
re-se aos exercícios de 2003 a 
2011, é resultado do acúmulo 
provocado pela falta de re-
passe em anos anteriores. Ele 
informou que o Estado vem 
repassando ao TJPB, atual-
mente, valores considerados, 
no montante de R$ 7 milhões. 
Nos primeiros meses do ano, 
esse repasse era em torno de 
R$ 5 milhões por mês. “Com 
esses repasses dos anos de 
2011 e 2012, o Tribunal já 
conseguiu quitar mais de 
R$ 60 milhões em precató-
rios, número altamente ex-
pressivo, e que talvez esteja, 
proporcionalmente, entre os 
maiores de todo o país”, expli-
ca. Mesmo assim, reconhece 
o presidente, ainda é grande 
a lista de precatórios desses 
exercícios passados (2003 a 
2011).

A dívida do Estado, se-
gundo Lincoln, é proveniente 
de decisões judiciais, conso-
lidada em precatórios, que 
estão nas listas dos exercícios 
de 2003 a 2011, e envolvem 
os três Tribunais - TJPB; TRT 
da 13ª Região; e TRF da 5ª 
Região, que formam o Comitê 
Gestor de Contas Especiais na 
Paraíba. O presidente esclare-
ceu ainda que o TJPB, como 
qualquer outro Tribunal do 
país, só paga precatórios se 
houver o repasse dos valores 
necessários pelo respectivo 
ente devedor.

Na nota de esclarecimen-
to, o desembargador lembra 
que só começou a pagar os 
precatórios quando houve 
consenso dos integrantes do 
Comitê Gestor de Contas Es-
peciais, quanto ao rateio dos 
valores depositados. 

Comitiva vistoria rio e Catão 
faz alerta sobre assoreamento

Deputado propõe criação de 
Comissão da Verdade na PB

TRansposiÇão do são FRancisco

Precatórios: TJ 
pretende pagar 
R$ 100 milhões 
até janeiro

A comitiva detectou grave assoreamento do Rio Piranhas, principalmente, nas Várzeas de Sousa

Léa é relatora do projeto que cria fundo para a aposentadoria
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Começa na mídia segunda 
etapa de campanha que 
tenta conscientizar eleitor

TSE alerta sobre compra de votos
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Brasília – Em busca do 
voto consciente, o Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) 
começou ontem a segunda 
fase da campanha de escla-
recimento sobre as eleições 
municipais de outu bro. A se-
gunda etapa tem como tema 
a compra de votos e será vei-
culada nas emissoras de rá-
dio e televisão de manhã, no 
horário do almoço, à tarde e 
à noite. O objetivo é mostrar 
ao eleitor a importância da 
participação nas eleições e 
de evitar a troca de votos por 
vantagens.

Na propaganda, a Justi-
ça Eleitoral alerta que quem 
vende seu voto ganha dinhei-
ro sujo e perde a chance de 
votar por um futuro melhor. 
A campanha menciona tam-
bém a acessibilidade. De 
acordo com a propaganda, os 
eleitores com necessidades 
especiais votarão, sem difi-
culdade, pois serão dadas as 
condições necessárias.

Orientações
Na campanha, serão 

abordadas ainda as ques-
tões sobre horário, compor-
tamento no dia da eleição, a 
ordem em que o eleitor deve 

Renata Giraldi
Da Agência Brasil

Foto: José Cruz-ABr

escolher seu candidato na 
urna e os documentos que 
poderão ser apresentados no 
momento de se identificar 
para votar.

A segunda etapa da 
campanha, promovida pela 
Justiça Eleitoral, faz parte do 
tema Valorize Seu Voto. Vote 
pela Sua Cidade. Vote Limpo. 
A ideia, segundo o TSE, é in-
centivar a participação cons-
ciente dos eleitores em outu-
bro – o primeiro e o segundo 
turno ocorrerão nos dias 7 e 
28, respectivamente.

Na campanha, a Justiça 
Eleitoral destaca a liberdade 
de escolha do eleitor para 
votar em candidatos com a 
ficha limpa. No total, são oito 
vídeos que têm como per-
sonagens um mecânico, um 
palhaço e uma idosa. Há tam-
bém vídeos sobre a conquis-
ta do voto, explicações sobre 
a urna eletrônica, a acessi-
bilidade, orientações sobre 
como votar e informações 
sobre a compra de votos.

A Justiça Eleitoral in-
centiva o eleitor a levar a 
chamada “colinha” no dia 
das eleições, na qual devem 
estar os nomes e os núme-
ros dos candidatos esco-
lhidos. No primeiro turno, 
serão escolhidos prefeito e 
vereador. Em cidades com 
mais de 200 mil eleitores, 
pode haver segundo turno, 
quando o mais votado não 
atinge a marca de 50% mais 
um dos votos.

O ministro Ricardo 
Lewandowski, revisor do 
processo do mensalão, vo-
tou pela absolvição dos réus 
Ayanna Tenório, ex-vice-
-presidente do Banco Rural, e 
Vinícius Samarane, ex-diretor 
estatutário e atual vice-presi-
dente do banco, na sessão de 
ontem no Supremo Tribunal 
Federal (STF). O voto do re-
visor contraria o relator Joa-
quim Barbosa, que condenou 
os dois réus e outros dois di-
rigentes do banco - Kátia Ra-
bello, ex-presidente do banco, 
e José Roberto Salgado, ex-
-vice-presidente operacional.

No voto apresentado 
ontem, o revisor entendeu 
que a Procuradoria Geral 
da República não conseguiu 
comprovar que Ayanna atuou 
de forma “fraudulenta” ou 
“ardilosa” na concessão dos 
empréstimos às empresas 
de Marcos Valério. Lewando-
wski contou que ela assinou a 
renovação de duas operações 
da SMP&B Comunicação e 
Graffiti Participações - em-
presas de Marcos Valério - em 

29 de junho de 2004, dois 
meses depois de ter sido con-
tratada pelo banco.

Ayanna foi uma das res-
ponsáveis por chancelar a 
quarta prorrogação do em 
préstimo da SMP&B. Essa 
operação custou original-
mente R$ 19 milhões em 
maio de 2003. Ela também 
subscreveu a terceira renova-
ção do empréstimo da Graffi-
ti. Essa negociação, realizada 
inicialmente em setembro 
de 2003, envolveu o aporte 
de R$ 10 milhões. O aval de 
Ayanna ocorreu mesmo com 
pareceres contrários da área 
técnica do próprio banco, que 
alertavam para o alto risco 
das operações.

Lewandowski votou tam-
bém pela absolvição de Viní-
cius Samarane do crime de 
gestão fraudulenta de institui-
ção financeira. Dos quatro 
integrantes da diretoria do 
Banco Rural na época dos 
empréstimos cedidos ao PT e 
às agências de publicidade de 
Marcos Valério, Samarane é o 
único que continua na insti-

tuição, como vice-presidente. 
Kátia Rabello, ex-presidente, 
é acionista, mas não participa 
oficialmente da gestão.

Para Lewandowski, na 
época dos fatos, Samarane 
não tinha poder para conce-
der ou vetar os empréstimos. 
Em 2003, ele era superinten-
dente de Controle Interno, 
tendo sido promovido a dire-
tor no ano seguinte. “Samara-
ne era mero empregado, ain-
da que com o título pomposo 
de superintendente, sem po-
der de conceder empréstimos 
ou vetá-los”.

Os ministros Luiz Fux e 
Rosa Weber votaram pela con-
denação de três dos quatro 
réus do Banco Rural por cri-
me de gestão fraudulenta em 
instituição financeira. Foram 
condenados por ambos Kátia 
Rabello, José Roberto Salgado 
e Vinicius Samarane. Os dois 
votaram pela absolvição de 
Ayanna Tenório, contrariando 
voto do relator. “Infelizmente, a 
entidade [Banco Rural] serviu 
de uma verdadeira lavanderia 
de dinheiro”, afirmou Fux.

Brasília - O ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) Joaquim Barbosa, re-
lator do processo do men-
salão, rebateu os votos do 
ministro revisor Ricardo 
Lewandowski pela absolvi-
ção da ex-vice-presidente do 
Banco Rural Ayanna Tenório 
e do ex-diretor e atual vice-
-presidente do Banco Ru-
ral Vinícius Samarane. Para 
Barbosa, ao contrário do que 
disse Lewandowski, Ayanna 
“não veio de baixo”. “Ela foi 
contratada diretamente para 
ir para a cúpula do banco”, 
ressaltou.

Segundo o relator, as 
funções e cargos que Ayanna 
exerceu antes de ingressar 
no Banco Rural, em 2004, 
“são de pouquíssima rele-
vância para o deslinde do 

caso”. No seu voto, Lewan-
dowski fez um relato da car-
reira dela para mostrar que 
Ayanna não tinha experiên-
cia com a área da concessão 
de empréstimos. Para o rela-
tor, contudo, o importante é 
o cargo pelo qual passou no 
banco.

“Portanto, ela era nada 
mais, nada menos do que 
vice-presidente do banco 
de uma área chave, que é a 
área de compliance É, nada 
mais, nada menos, a área in-
cumbida de fazer com que se 
cumpram dentro do banco as 
normas internas e externas 
do ordenamento jurídico na-
cional”, afirmou, ao rebater 
a alegação de que ela tinha 
uma atuação de “somenos 
importância” na instituição.

Barbosa ressaltou que 
ela assinou, sim, a renova-
ção de dois empréstimos 
considerados fraudulentos 

pelo Ministério Público, ape-
sar da existência de análise 
da área técnica do próprio 
banco que alertava para “o 
risco elevadíssimo” das ope-
rações. “Ora, a pessoa que é 
vice-presidente de uma insti-
tuição coassina um contrato 
nessas condições, é evidente 
que não podemos conside-
rar com candura uma situa-
ção dessas”, criticou. No seu 
voto, Lewandowski disse que 
Ayanna era uma “simples 
empregada”.

Quanto ao envolvimen-
to de Vinícius Samarane, 
Barbosa reconheceu que 
ele, como diretor da área co-
mandada por Ayanna, tinha 
uma “responsabilidade me-
nor”. Mas, na avaliação do 
relator, Samarane, mesmo 
não tendo competência den-
tro do Rural para chancelar 
as operações, deveria ava-
liar as operações.

São Paulo - A corregedo-
ra nacional de Justiça, Eliana 
Calmon, afirmou ontem que 
é "sabida" e "velha" e que já 
esperava a decisão tomada 
na véspera pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) de 
adiar o julgamento de um 
pedido para apurar a supos-
ta omissão do ex-presidente 
do Tribunal de Justiça do Rio 
Luiz Zveiter em conceder es-
colta à juíza Patrícia Acioli, 
assassinada no ano passado.

"Eu tenho 34 anos de 
magistratura e eu sou sabi-
da. Sou sabida porque sou 
velha, não porque nasci sabi-
da", disse Eliana Calmon, que 
tem 67 anos e está deixan-
do o cargo de corregedora e 
será substituída por Francis-
co Falcão. "Eu sei o que é um 
processo contra uma pessoa 
que tem importância social. 
O Brasil ainda é um país em 
que a importância social, a 
importância econômica, as 
elites políticas e as elites eco-
nômicas ainda têm um gran-
de peso", disse a ministra 
durante entrevista coletiva à 
imprensa.

Na véspera, a corregedo-
ra havia proposto ao CNJ que 
julgasse um pedido de provi-
dências feito pela família de 
Patrícia Acioli com o objetivo 
de apurar a suposta omissão 
de Zveiter no caso. No en-
tanto, a decisão foi adiada a 
pedido do advogado do de-
sembargador, o ex-ministro 
da Justiça Márcio Thomaz 
Bastos.

À deriva
Segundo a ministra, a se-

gurança fornecida pelos tri-
bunais brasileiros aos juízes 
é deficiente, diferentemente 
do que ocorre com desem-
bargadores. "Eu acho que é 
muita segurança para os de-
sembargadores. E os juízes 
ficam à deriva", comentou.

Ela contou ter descober-
to que em alguns tribunais 
policiais militares tinham 
sido desviados da função de 
segurança para "dirigir carro 
para desembargador e até 
para familiares". Conforme 
ela, existiam relatos de po-
liciais que faziam segurança 
de filhos de desembargado-
res que iam a jogos de fute-
bol e shows

Para Eliana Calmon, o 
mais importante para garan-
tir a segurança dos juízes é o 
serviço de inteligência. "To-
dos os atentados que acon-
teceram com magistrados, o 
serviço de inteligência acu-
sou. (No caso da) A Patrícia 
Acioli, desde 2009 a inteli-
gência da Polícia Federal já 
avisava que ela estava jurada 
de morte, que ia ser morta 
pelas milícias. Não acredita-
ram", disse.

A corregedora afirmou 
que a falta de apoio do Tribu-
nal é muito significativa para 
o crime organizado. "O crime 
organizado não vai contra o 
juiz que tem o apoio total da 
cúpula do Poder Judiciário", 
disse.

Ministra diz 
que segurança 
de juízes é 
deficiente

Brasília - A Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara aprovou 
ontem projeto de lei que 
isenta o candidato de res-
ponsabilidade por crimes 
praticados por cabos elei-
torais ou pessoas ligadas 
a ele durante a campanha 
eleitoral.

A proposta do depu-
tado Bonifácio de Andra-
da (PSDB-MG) modifica o 
Código Eleitoral e prevê 
que o candidato só será 
responsabilizado por cri-
mes praticados por pes-
soa vinculada a sua cam-
panha ou candidatura se 
for comprovada a culpa ou 
participação no crime.

“O candidato não res-
ponde pelo crime pratica-
do em campanha eleitoral 
por pessoa vinculada a 
sua campanha ou candi-
datura, salvo se provada a 
sua participação dolosa”, 
diz o segundo, dos quatro 
artigos do projeto.

Em sua justificativa, o 
autor argumenta que, em 
muitos casos, os candida-
tos, depois de eleitos, aca-
bam perdendo o mandato 
por conta de crimes prati-
cados por cabos eleitorais 
ou “companheiros do par-
tido”.

“É preciso ficar claro 
que na disputa eleitoral 
os chamados cabos eleito-

rais ou companheiros de 
partido, que por qualquer 
razão cometam irregulari-
dades, por conta própria, 
tais fatos não podem ser 
atribuídos ao candidato, 
que não será responsável 
ou condenado por ativida-
des havidas por terceiros”, 
ponderou Andrada na jus-
tificativa.

“Neste ponto cabe 
ressaltar que é um assun-
to grave, pois tais fatos, às 
vezes, não passam de ma-
nobras de um adversário 
que se utiliza de práticas 
ilegais visando a preju-
dicar o outro adversário 
que nada tem a ver com o 
fato. O objetivo principal 
do projeto é esclarecer 
uma questão de alta im-
portância para atividades 
partidárias e garantir o 
exercício eleitoral legíti-
mo”, acrescenta o autor da 
proposta.

Relator do projeto na 
CCJ, o deputado Luiz Couto 
(PT-PB), disse que a pro-
posta pode impedir que 
candidatos sejam prejudi-
cados por adversários. O 
petista disse que ele pró-
prio foi vítima de um adver-
sário que em uma campa-
nha colocou cartaz em local 
proibido. “Tem adversário 
que também se aproveita 
da situação”, lembrou.

A proposta segue ago-
ra para votação no plenário 
da Casa e, se aprovada, será 
enviada para o Senado.

Projeto de lei isenta 
candidato de crime

CABO ELEITORAL

Ivan Richard
Da Agência Brasil

Ricardo Brito
Da Agência Estado

Mariângela Gallucci
Da Agência Estado

Lewandowski disse que a Procuradoria não conseguiu comprovar denúncias contra os ex-dirigentes

Revisor contraria relator e 
absolve réus do Banco Rural

Barbosa rebate voto de Lewandowski
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O exército leal ao presi-
dente sírio, Bashar al Assad, 
promoveu um intenso bom-
bardeio ontem na cidade de 
Aleppo, capital econômica 
do país, deixando dezenas de 
mortos, de acordo com infor-
mações dos grupos opositores.

O número de vítimas 
oscila de acordo com a or-
ganização de que provém as 
informações. Os Comitês de 
Coordenação Local afirma-
ram que mais de 100 pessoas 
foram mortas ontem na Síria, 
a metade só em Aleppo. Já o 
Observatório Sírio de Direi-
tos Humanos reduziu o nú-
mero total para 70, sendo 33 
deles em Aleppo.

A Comissão Geral da Re-
volução Síria destacou que 
nos ataques contra o bairro 
de Al Nairib morreram pelo 
menos 12 pessoas da mesma 
família, incluindo mulheres e 
crianças.

Além disso, os subúrbios 
de Endan e Hayan, no norte 
de Aleppo, foram bombarde-
ados pelos aviões do exército, 
informaram os Comitês.

 Enquanto isso, no povo-
ado de Albukamal, na provín-
cia de Deir Zur, no nordeste 
do país, as forças do regime 
enfrentaram os rebeldes do 
Exército Livre da Síria (ELS), 
afirmou o Observatório.

Esse mesmo grupo afir-
mou que nas localidades de 
Yalda, Kafr Batna, Yarma-
na e Yabrud, na periferia de 
Damasco, foram registrados 
disparos e bombardeios das 
tropas governamentais.

A Comissão salientou 
que Yalda foi cenário de in-
tensos bombardeios com 
morteiros e mísseis, enquan-
to os helicópteros das forças 
armadas sobrevoavam a re-
gião.

Além disso, o Observa-
tório disse que no bairro de 
Yobar, na capital, foram en-
contrados corpos de nove 
pessoas com sinais de dis-
paros.

Essas informações não 
puderam ser confirmadas de 
forma independente devido 
às restrições impostas pelo 
regime sírio ao trabalho dos 
jornalistas.

Os fatos acontecem no 
segundo dia da visita do 
presidente do Comitê Inter-
nacional da Cruz Vermelha 
(CICV), Peter Maurer, que se 
reuniu hoje em Damasco com 
o ministro das Relações Ex-
teriores, Walid Muallem, e o 
ministro do Interior, Moham-
med Ibrahim al Shaar, entre 
outros, segundo uma fonte 
da Agência Efe na Síria.

Na última terça-feira, 
Maurer se reuniu com Assad. 
O presidente sírio exigiu que 
a Cruz Vermelha se mante-
nha independente e neutra 
para ter acesso aos civis.

O número de vítimas oscila 
entre 70 e 100 pessoas, 
segundo as informações

Novo bombardeio do regime sírio
deixa dezenas de mortos em Aleppo

Sírios observam os estragos causados por mais um bombardeio das forças leais ao regime do ditador Bashar al Assad

FOTO: Divulgação

A agência nuclear da 
ONU mostrou ontem uma 
série de imagens de satélites 
que contribuem para as sus-
peitas de que o Irã eliminou 
provas de atividade atômica 
numa instalação militar, dis-
seram diplomatas ociden-
tais, embora o representante 
iraniano tenha minimizado a 
apresentação.

As fotos, apresentadas 
numa reunião a portas fe-
chadas do conselho da Agên-
cia Internacional de Energia 
Nuclear (Aiea, um órgão da 
ONU), indica esforços deter-
minados nos últimos meses 
para remover qualquer pro-
va incriminadora da instala-
ção de Parchin, segundo os 
diplomatas.

Na imagem mais recen-
te, de meados de agosto, um 
prédio onde a Aiea acredi-
ta terem ocorrido testes de 
explosivos relacionados ao 
desenvolvimento de armas 
nucleares - possivelmente 
há uma década - está cober-
to pelo que parece ser uma 
lona rosa, segundo os diplo-
matas.

“É bastante convincen-
te”, disse um diplomata oci-
dental que assistiu à apre-
sentação. “A última imagem 
era muito clara. Dava para 
ver o rosa.”

O Instituto para a Ciên-
cia e a Segurança Internacio-
nal, uma entidade autônoma 
dos EUA, disse que a insta-
lação pode ter sido coberta 

para que o Irã esconda o tra-
balho de limpeza do lugar.

Inspeção
A Aiea vem tentando 

convencer o Irã a inspecio-
nar a instalação militar de 
Parchin, algo que o Irã re-
jeita, alegando se tratar de 
uma unidade militar con-
vencional. Na semana pas-
sada, a agência disse num 
relatório confidencial que 
“extensas atividades” rea-
lizadas desde fevereiro em 
Parchin - inclusive a demo-
lição de alguns prédios e a 
retirada de terra - podem 
atrapalhar significativa-
mente a investigação no lo-
cal, se e quando ela for au-
torizada.

O embaixador do Irã na 
Aiea, Ali Asghar Soltanieh, 
disse que as atividades “ale-
gadamente feitas na vizi-
nhança desses ditos locais 
que foram identificados” 
não têm nada a ver com a in-
vestigação da ONU.

“Meramente ter uma 
foto lá de cima, uma imagem 
de satélite... isso não é o jeito 
que a agência deveria fazer 
seu trabalho profissional”, 
disse ele a jornalistas depois 
da reunião.

Governos ocidentais 
suspeitam que o Irã esteja 
tentando desenvolver armas 
nucleares, algo que a Repú-
blica Islâmica nega, alegando 
que sua intenção é apenas 
gerar energia para fins civis.

Irã elimina provas de 
atividades atômicas

PROGRAMA NUCLEAR

Cabo Canaveral, Estados 
Unidos (Reuters) - Dois as-
tronautas saíram ontem ao 
espaço para limpar, lubrificar 
e reposicionar um parafuso 
emperrado que havia provo-
cado um defeito no sistema 
elétrico da Estação Espacial 
Internacional.

Foi a segunda vez em uma 
semana que a norte-america-
na Sunita Williams e o japonês 
Akihiko Hoshide saem da esta-
ção para substituir uma peça 
importante do sistema elétrico.

Na quinta-feira passada, 
eles conseguiram retirar uma 
espécie de interruptor central 
defeituoso, que pesa cem qui-
los, mas não foram capazes de 
aparafusar a peça substituta.

Enquanto engenheiros 
em terra analisavam as opções 
para o conserto, Williams e 
Hoshide passaram o fim de se-
mana preparando ferramentas 
para limpar aparas metálicas e 
outros detritos acumulados no 
parafuso e no receptáculo da 
peça, e que supostamente cau-
savam o problema.

As ferramentas impro-
visadas incluíam uma escova 
montada com cabos sobressa-
lentes, e outra que aproveitava 
uma escova de dente.

A dupla saiu da câmara 
hermética da estação pouco 
depois das 8h (hora de Bra-
sília) e se encaminhou para 
o ponto da fuselagem onde a 
nova peça elétrica havia sido 
deixada, amarrada por uma 
corrente.

Com sopros de nitrogênio 
comprimido, eles tiraram a su-
jeira das peças, e em seguida 
escovaram o parafuso e o lu-
brificaram com panos engraxa-
dos. Hoshide treinou com um 
parafuso sobressalente para 
sentir quanta força seria neces-
sária para encaixar a peça real.

A unidade antiga continu-
ava distribuindo a energia, mas 
impedia que a Estação aprovei-
tasse a dois dos seus oito pai-
néis solares. No domingo, um 
outro problema apagou um 
terceiro painel.

A estação, um projeto de 
15 países que voa 400 quilô-
metros acima da Terra, é ha-
bitada por seis astronautas de 
cada vez. Dezenas de experiên-
cias científicas são realizadas a 
bordo.

Essa foi a sexta saída de 
Williams, que agora detém o 
recorde de ser a mulher que 
mais tempo passou em cami-
nhas espaciais.

Astronautas realizam 
conserto em estação

FALHA EM SISTEMA

O ministro das Re-
lações Exteriores, Antô-
nio Patriota, defendeu 
ontem a suspensão do 
Paraguai do Mercosul, 
adotada após o impea-
chment do então presi-
dente Fernando Lugo, 
assim como a decisão 
do bloco de aceitar a 
Venezuela como inte-
grante definitivo.

“Era necessário en-
viar um sinal claro, não 
apenas ao governo do 
Paraguai, mas também 
a todos os países da 
região: um sinal ine-
quívoco de que, nesta 
região, não há mais 
espaço para aventu-
ras antidemocráticas”, 
disse Patriota na Co-
missão de Relações Ex-
teriores do Senado. O 
chanceler compareceu 
à Comissão para expli-
car diversos aspectos 
da política externa do 
governo Dilma.

Patriota reiterou 
que a suspensão do Pa-
raguai foi estipulada 
pelos governos de Ar-
gentina, Brasil e Uru-
guai e argumentou que 
Lugo “não teve o devi-
do direito à defesa” no 
processo que culminou 
com a sua destituição 
no dia 22 de junho.

Sobre a entrada 
da Venezuela, decidi-
da uma semana depois 
na mesma cúpula em 
que o bloco excluiu de 
forma temporária o Pa-
raguai, o ministro in-
sistiu sobre o potencial 
econômico e comercial 
que o Mercosul adqui-
re com a incorporação 
do país.

“A Venezuela é 
uma potência ener-
gética, a quarta da 
América do Sul e o seu 
ingresso ajuda a mos-
trar que o Mercosul 
não envolve só o Sul 
do Brasil, mas o Nor-
te, Nordeste, região 
Amazônica”, declarou 
o chanceler brasileiro.

Patriota também 
insistiu que a suspen-
são do Paraguai não 
afetou em nada as 
relações comerciais e 
econômicas dessa na-
ção com os outros três 
países membros do 
Mercosul.

No caso particu-
lar do Brasil, declarou: 
“Temos importantes 
relações com o comér-
cio, temos Itaipu, 250 
mil brasileiros no Para-
guai, queremos conti-
nuar com a nossa ami-
zade”.

Brasil apoia saída do 
Paraguai do Mercosul

CRISE POLÍTICA

Foi a 2a vez em 
uma semana que 
os astronautas  
saem da estação 
para substituir 
uma peça
importante no 
sistema elétrico
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Botafogo promete 
mais sete reforços 
até o fim de semana

nova geração

Competição vai reunir 
atletas das categorias
Sub-15 e Sub-17

Circuito paraibano de vôlei
A arena oficial de vôlei de 

praia da Federação Paraibana 
de Vôlei (FPBV) recebe nos 
próximos sábado e domingo 
duas etapas do Circuito Pa-
raibano da temporada 2012. 
No sábado, a partir das 8h, 
os atletas da categoria Sub-
15 disputam a quarta etapa 
do Circuito. No dia seguinte, 
no mesmo horário, será a vez 
dos jogadores da categoria 
Sub-17 entrarem em quadra 
e competirem na quinta eta-
pa da competição estadual. A 
arena oficial da Federação fica 
localizada na Praia do Cabo 
Branco, em frente ao restau-
rante Olho de Lula.

O diretor do Departa-
mento de Vôlei de Praia da 
FPBV, Giovanni Marques, 
ressaltou a importância da 
participação dos atletas pa-
raibanos no Circuito. “Qual-
quer competição nacional 
que for realizada nessas cate-
gorias, só viaja quem estiver 
no ranking paraibano. O cara 
pode ser bom, mas se ele não 
estiver no ranking paraibano 
a Federação Paraibana não 
indica ele, porque a premissa 
é de que só vai viajar quem 

tiver pontos no Circuito Pa-
raibano. Por isso todos têm 
que jogar, para ter pontos, 
para estar bem rankeado, 
porque na hora que aparecer 
um evento nacional aí a indi-
cação do atleta já está garan-
tida”, afirmou Giovanni.

Por enquanto, a dupla de 
jogadores que está no topo do 
ranking paraibano do Sub-15 
é Renato e Rafael. No Sub-17, 
os atletas que somaram mais 
pontos até o momento foram 
Caio e George. Estes últimos 
são apontados por Giovanni 
como as promessas da mo-
dalidade na Paraíba. “Depois 
de Álvaro e Vitor, a nova safra 
é Caio, George e Pedro. Tem 
um outro garoto que está um 
pouquinho mais abaixo, mas 
também é bom, que é o Ro-
drigo Morais”, disse o diretor 
da FPBV.

A Federação realiza ao 
todo seis etapas em cada 
uma das categorias partici-
pantes. Ainda este mês, no 
dia 29, os atletas da Sub-15 
voltam às areias da Praia do 
Cabo Branco para competir 
na penúltima etapa do tor-
neio. Já os garotos do Sub-17 
retornam à quadra oficial da 
Federação no próximo dia 30 
para disputar a última etapa 
do Circuito Paraibano e co-
nhecer o vencedor da compe-
tição desta temporada.

Servicar continua sendo destaque
no Estadual Feminino de Futsal

O Campeonato Paraibano 
Adulto Feminino de Futsal 
chegou no último domingo à 
sua segunda rodada dos jogos 
de volta da competição. Ao 
todo, nove times estão em bus-
ca do título de melhor equipe 
do Estado na categoria. Com 
mais da metade das partidas 
da primeira fase jogadas, um 
time em especial vem im-
pressionando no torneio. O 
Servicar de João Pessoa, dos 
dez jogos disputados, venceu 
todos e vem “sobrando” na 
classificação do certame.

A campanha do time é 
impecável. O clube venceu 
dez partidas, marcou 38 
gols e sofreu 12, resultan-
do num saldo de 26 gols. A 
maior goleada foi de 10 a 0 

em cima COPM, na quinta 
rodada do Estadual. Apesar 
da campanha, nem todos os 
confrontos foram fáceis. Na 
sexta rodada, por exemplo, 
o time venceu o River Plate 
por um placar de 1 a 0. Con-
tra o Treze, na oitava rodada, 
um jogão que acabou 4 a 3 
para o time de João Pessoa.

Mesmo com os números 
fantásticos no Campeonato 
Paraibano, a treinadora da 
equipe, Gleide Costa, afirma 
que a competição vem tendo 
um nível muito alto e que as 
partidas sempre têm sido 
complicadas. A técnica, que 
também treina o Kashima no 
futebol de campo e era até 
pouco tempo comandante 
do Botafogo-PB, frisou que o 
segredo é apenas muito tra-
balho e dedicação.

“O segredo é treinar 
bastante. Temos uma equi-
pe forte que joga junto há 
bastante tempo. É importante 
ter uma base, temos meninas 
aqui que treina comigo no 
Sub-20, então ter essas meni-
nas que se conhecem facilita 
muito. Nossa campanha é 
muito boa, mas vale ressaltar 
que o nível desse ano deu 
uma melhorada substancial”, 
explicou a técnica.

A rotina de treinamentos 
do time da Servicar não é tão 
puxada. As meninas treinam 
duas vezes por semana, sempre 
pela noite para não atrapalhar 
as atletas que trabalham de 
manhã e de tarde. O intuito é 
neste mês, a carga aumentar, 
já que a equipe será a repre-
sentante do Estado na Primei-
ra Divisão da Taça Brasil de 

Clubes que vai acontecer entre 
os próximos dias 15 e 21, na 
cidade de Carnaubais no Rio 
Grande do Norte.

Segundo a treinadora, é 
preciso intensificar os treinos 
para o time poder sonhar com 
o acesso à Divisão Especial. 
Além disso, Gleide ainda quer 
aumentar o grupo que irá 
ao Rio Grande do Norte com 
destaques de outros times do 
Campeonato Paraibano.

“Vamos manter o mesmo 
time, com nossos destaques 
como Ledejane, que vem fa-
zendo uma competição com 
uma grande regularidade em 
todas as partidas. Quero ain-
da aumentar nossa carga de 
trabalho para quatro dias de 
treino e fortalecer o time com 
mais atletas do Paraibano, no 
mínimo quatro”, finalizou.

Herbert Clemente
Especial para A União

A Seção Judiciária da Pa-
raíba vai participar, nos dias 
9, 10 e 11 de novembro, da 
III Olimpíada da Justiça Fede-
ral da 5ª Região, promovida 
pelo TRF5 em parceria com 
a SJPE. As inscrições foram 
abertas na última segunda-
feira (3) e se estenderão até 
o próximo dia 28, na página 
eletrônica daquele Tribunal 
(www.trf5.jus.br).

A III Olimpíada da JF5 é 
um projeto do Planejamen-
to Estratégico aprovado no 
Pleno do Tribunal, que tem 
por finalidade desenvolver 
a integração, através do in-
tercâmbio desportivo, entre 
os magistrados, servidores e 
estagiários da Justiça Federal 
da 5ª Região.

O evento terá como sede 
a Seção Judiciária de Per-
nambuco e será realizado em 
espaço poliesportivo contra-
tado pela empresa organi-
zadora do evento. De acor-
do com o regulamento, um 
atleta poderá inscrever-se 
em mais de uma modalidade, 
mas o Comitê Olímpico Re-
gional (COR) sugere que cada 
participante se inscreva, no 

máximo, em 2 modalidades 
coletivas e 3 individuais. O 
representante desta seccio-
nal no COR é o servidor José 
Nino Frazão, da Central de 
Mandados.

Sobre a premiação, se-
rão oferecidas medalhas 
para todos os classificados 
em primeiro, segundo e ter-
ceiro lugares, em cada moda-
lidade e categoria. Ao cam-
peão geral da III Olimpíada 
da Justiça Federal da 5ª Re-
gião será concedido um tro-
féu. Segundo o regulamento, 
será considerada campeã a 
delegação que conquistar o 
maior número de medalhas 
de “ouro” e, como critério de 
desempate, a delegação que 
obtiver maior número de 
medalhas de “prata” e “bron-
ze” será declarada a vence-
dora geral. 

As modalidades a se-
rem disputadas são as se-
guintes: Futebol society, 
futsal, basquete, vôlei 4x4 , 
Corrida de Rua, Caminhada, 
Passeio Ciclístico, Tênis de 
Mesa, Tênis e Quadra, Totó, 
Dominó, Sinuca, Xadrez e 
Natação

Justiça abre inscrições 
para realizar Olimpíada

Jogos de vôlei de praia vão acontecer sábado e domingo na arena montada na Praia do Cabo Branco, em frente ao restaurante Olho de Lula

Pedro Alves
Especial para A União

A equipe do 
Servicar venceu 
10 partidas, tendo 
marcado 38 gols

Jogos de sinuca fazem parte da III Olimpíada da Justiça Federal

FoTo: FPv/Divulgação

FoTo: Divulgação

FoTo: Divulgação



Brasil vence Grã-Bretanha e 
vai brigar pelo quinto lugar
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AMADOR

No vôlei sentado 
feminino uma vitória
sobre as donas da casa

A mudança na Comissão Na-
cional de Arbitragem trouxe 
benefícios para os árbitros 
paraibanos que voltaram a 
figurar nas escalas. Agora 
aquela tese de  jogar a culpa 
no Treze não cola mais, pois 
quem acompanha as escalas 
percebe logo a diferença. 
Já tem árbitros trabalhando 
como adicional em jogos da 
Série A e até assistente na 
Série B. Pelo visto é o fim da discriminação com 
a arbitragem paraibana que é tão boa quanto as 
outras do Brasil. Quem sabe nas próximas rodadas 
teremos árbitro da terrinha apitando jogos bem 
mais importantes no Brasileiro!

Prestigiados

Fim da era Neto 
Maradona no Bota

Uma fonte me revelou na última segunda-feira que a 
saída de Neto Maradona era inevitável no Botafogo dian-
te do ambiente hostil entre ele e o gerente de futebol 
Paulo Maeda. A pessoa que me falou testemunhou uma 
discussão entre o dirigente e o técnico, abrindo assim 
o caminho para o afastamento como se confirmou na 
noite da última terça-feira. Maeda certamente se impôs 
diante do desdobramento. A torcida também colaborou 
para essa saída, afinal estava p... da vida diante dos fra-
cos resultados alcançados na temporada.

Acho Neto Maradona um bom profissional, mas sem 
o perfil para dirigir um time da envergadura do Botafogo, 
embora tenha sido campeão pelo clube em 1999. Como 
clube da capital e com uma história de grandes conquis-
tas, o “belo” como alguns gostam de chamar, não pode 
conviver mais com esse tipo de situação que só desgas-
ta a imagem do clube. Já são quase 10 anos sem título 
estadual e ultimamente tem ficado de fora do Campeo-
nato Brasileiro. Até quando? Essa é a pergunta que não 
quer calar.

Vem aí a Copa Paraíba Sub-21, Neto se desligou do 
clube para trabalhar no Santa Cruz, mas sem perder o 
vínculo. Montou um elenco no Tricolor de Santa Rita e foi 
a grande decepção. Na Terra dos Canaviais ninguém quer 
mais ouvir falar no seu nome diante do grande desgaste. 
Voltou para o Botafogo afim de dar sequência ao traba-
lho visando a Copa Paraíba, trazendo jogadores e promo-
vendo outros das categorias de base. E agora?

Felizmente ainda há tempo para correções, desde 
que o profissional que chegue para substituí-lo tenha a 
necessária competência para administrar os problemas. 
Cabe ao presidente Nélson Lira apagar logo esse incêndio 
e ter mais cuidado com quem lhe cerca. O inimigo pode 
estar dormindo ao seu lado.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

A reunião que vai definir 
os clubes no Campeona-
to Paraibano de Futebol 
Feminino foi remarcada para 
o próximo dia 12 na sede 
da Federação Paraibana de 
Futebol. Kashima, Parahyba 
e Botafogo estão inscritos.

Futebol feminino

“Punição desportiva” seria a perda de pontos do clube deve-
dor nas competições oficiais”. A surpreendente proposta foi 
defendida pelo presidente da Federação Paulista de Futebol, 
Marco Polo Del Nero, na reunião da Comissão de Turismo e 
Desporto, que trata da reformulação da Timemania.

Com a venda de Hulk para 
o russo Zenit por R$ 153,5 
milhões, a negociação 
de cinco jogadores que 
estavam em Londres com 
seleção olímpica do Brasil 
atinge a espetacular marca 
de R$ 467,6 milhões.

Valorização

Punição desportiva

Botafogo e Avaí vão fazer a grande final do Campeonato 
Paraibano de Futebol Juvenil no próximo sábado,a partir 
das 15 horas no Estádio Juracizão, no bairro de Mandaca-
ru.. Se houver empate no tempo normal, a decisão será 
na cobrança de penalidades máximas.

Final do Juvenil

A Seleção Brasileira fe-
minina de vôlei sentado não 
tomou conhecimento da 
Grã-Bretanha na manhã de 
ontem. Contra as anfitriãs, 
o Brasil até encontrou resis-
tência no primeiro set, mas 
depois dominou a partida e 
venceu por 3 a 0, parciais de 
25/19, 25/10 e 25/7. Agora, 
as brasileiras vão lutar pela 
quinta posição das Paralim-
píadas de Londres.

A disputa de quinto e 
sexto lugar será hoje, às 7h 
(de Brasília), contra a Eslo-
vênia, que derrotou o Japão 
por 3 sets a 0.

O grande nome da parti-
da foi Janaína Petit, que mar-
cou 17 pontos, seis deles em 
saques. Paula Angeloti mar-
cou mais dez pontos para o 
Brasil, enquanto as princi-
pais pontuadoras britânicas 
foram Nicole Hill e Andréa 
Green, com seis pontos cada.

Masculino
Enfrentando os atuais 

medalhistas de bronze, a 
Seleção Brasileira masculi-
na de vôlei sentado fez um 
jogo duro pelas quartas de 
final das Paralimpíadas de 
Londres. Venceu o primeiro 

FOTOS: Getty Images/Divulgação

set, levou a virada, se recu-
perou e forçou o tie-break. 
Mas, no quinto set, o Brasil 
não foi páreo para a força da 
Rússia. Dominando a parcial 
decisiva, os russos venceram 
por 3 sets a 2 (18/25, 25/15, 
25/15, 19/25 e 15/8) e avan-
çaram para as semifinais, eli-
minando o time brasileiro.

O russo Alexander Savi-
chev foi a grande dor de ca-
beça para o Brasil, marcando 
25 pontos, nove deles em sa-
ques. Viktor Milenin fez mais 
20 pontos para a Rússia. Do 

lado brasileiro, Anderson Sil-
va fez 16 pontos, e Giba mar-
cou 15.

O Brasil ainda não ter-
minou sua participação em 
Londres. Até sábado ocorre a 
disputa da quinta até a oitava 
colocação, e a Seleção Brasilei-
ra tenta melhorar o sexto lugar 
obtido em Pequim 2008.

Tiro Esportivo 
O brasileiro Carlos Gar-

letti ficou longe da briga por 
medalhas no tiro esportivo, 
na categoria R7-50m Rifle 

3 posições - SH1. O atirador 
começou bem, mas terminou 
em 15º lugar na semifinal 
da disputa e não conseguiu 
avançar à decisão nos Jogos 
Paralímpicos de Londres.

Garletti terminou com 
1122 pontos na semifinal. Ape-
nas os oito primeiros avança-
vam à final da competição. O 
ouro ficou com o sueco Jonas 
Jakobsson, com 1255.9 pontos. 
O isaelense Doron Shaziri, com 
1252.4, e o chinês Chao Dong, 
com 1251.5, completaram o 
pódio.

Equipe brasileira fica de fora da final
na prova de revezamento 4x100m

 O tempo de 43s60 teria 
sido suficiente para garantir o 
Brasil na final do revezamento 
4x100m T11/T13 das Para-
limpíadas de Londres. Depois 
de cruzar a linha de chegada 
na segunda posição de sua ba-
teria, atrás da China (43s31), 
os brasileiros precisariam 
torcer contra os adversários 
da terceira eliminatória para 
conseguirem a vaga. Mas nem 
houve a necessidade. As letras 
DQ ao lado da bandeira bra-
sileira indicava que a equipe 
havia sido desclassificada da 
prova.

De acordo com as infor-
mações do Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB), a desclassifi-
cação aconteceu por falha na 
passagem do bastão. A equipe 

brasileira foi formada por Fe-
lipe Gomes e Laércio Martins; 
André Andrade; Daniel Men-
des e Heitor Sales; e Lucas Pra-
do e Justino Santos.

Nos 100m T13, Joana 
Silva desistiu da prova, mas 
a jovem Viviane Soares, de 
apenas 13 anos, consegui 
vaga em sua segunda final 
nas Paralimpíadas. Com 
13s22, ela foi a quinta colo-
cada de sua bateria e avan-
çou com o oitavo tempo.

No arremesso de peso 
F11/F12, a brasileira Izabe-
la Campos terminou na séti-
ma posição, com a marca de 
8,71m e 966 pontos. O ouro 
foi para a italiana Assunta 
Legnante, que bateu o re-
corde mundial com 16,74m 

e 1011 pontos. As chine-
sas Hongxia Tang (12,47m 
e 1008 pontos) e Liangmin 
Zhang (11,07m e 1003 pon-
tos) ficaram com a prata e o 
bronze, respectivamente.

Superação
Não era a primeira vez 

que Alessandro Zanardi 
entrava no autódromo de 
Brands Hatch para disputar 
uma corrida. Mas quis o des-
tino que sua primeira vitória 
não viesse a bordo de um 
carro, e sim de uma bicicle-
ta adaptada. Quando piloto, 
competiu no circuito inglês 
pela primeira vez em 1990, e 
ainda voltaria a acelerar na-
quele asfalto mais algumas 
vezes até 2009, quando se 

despediu das competições 
motorizadas. Pela Fórmula 
3000, pouco antes de estrear 
na Fórmula 1, marcou uma 
pole e um terminou a prova 
em segundo lugar. Em 2008, 
pelo Mundial de Turismo, 
conquistou mais um pódio, 
com a terceira posição em 
uma das corridas. Até que, 
ontem, o italiano, que, a par-
tir de 2007, apostou no ciclis-
mo como novo esporte, levou 
o ouro na prova contra-reló-
gio, na categoria H4, com o 
tempo de 24m50s22, pelos 
Jogos Paralímpicos. O ale-
mão Norbert Mosandl ficou 
com a prata, com 25m17s40, 
enquanto Oscar Sanchez, dos 
Estados Unidos, conquistou 
o bronze (25m35s26).

O brasileiro Felipe 
Gomes na largada 
do revezamento 
4x100m T11/T13 
das Paralimpíadas, 
ontem em 
Londres

No masculino, o Brasil acabou sendo eliminado pela Rússia depois de um jogo muito equilibrado
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Depois da decepção no 
Paraibano, o Botafogo 
tenta salvar a temporada

Até o final de semana o 
Botafogo deve anunciar sete 
contratações para a formação 
do grupo para a Copa Paraíba 
Sub-21, que terá início no dia 
23 de setembro. O objetivo é 
integrar os novos contratados 
ao restante dos atletas e come-
çar os treinamentos na próxi-
ma semana, na corrida contra 
o tempo para definir o grupo 
que brigará pela segunda vaga 
– a primeira é do Campinense, 
atual campeão estadual – na 
Copa do Brasil/2013. Com a 
saída do treinador Neto Mara-
dona, que foi demitido pela di-
retora alvinegra, na última ter-
ça-feira, mudanças ocorrerão 
no planejamento da comissão 
técnica, já que o novo treinador 
deve observar o elenco atual e 
definir quem realmente fica 
para a Copa Paraíba. 

De acordo com o gerente 
executivo botafoguense, Pau-
lo Mayeda, apesar das novas 
contratações os atletas da base 
terão uma atenção especial, já 
que são revelações que mos-
traram qualidade e que podem 
ser de grande utilidade no time. 
Segundo ele, os atletas Salgadi-
nho, Ceará e Jamaica, que foram 
indicados por Neto, não virão 
mais para a Maravilha do Con-
torno, onde tudo será avaliado 
pelo novo técnico alvinegro. 
“Tudo vai passar por ele, afinal, 
é quem vai comandar o time na 
competição. Vamos contar com 
os reforços e daremos atenção 
aos atletas da base, que estão 
mostrando qualidade e compe-
tência para defender o clube na 
Copa”, avaliou. 

Sobre a demissão do trei-
nador Neto Maradona, Paulo, 
acrescentou que foi uma de-
cisão pessoal do presiden-
te Nélson Lira, descartando 
qualquer intriga ou desaven-
ça com o profissional. Segun-
do ele, o que mais influenciou 
na demissão de Neto foram os 
maus resultados obtidos no 
Campeonato Paraibano des-
te ano, a desclassificação do 
Santa Cruz de Santa Rita na 
Segundona, além da insatisfa-
ção da torcida que não queria 

mais o treinador comandan-
do o Belo na temporada. 

“Foram vários fatores que 
pesaram na saída de Neto no 
Botafogo. Da nossa parte não 
existiu nada, já que tenho pou-
co tempo no clube e não venho 
para dividir, mas somar e cola-
borar com o sucesso do clube. 
Vamos torcer que o novo trei-
nador consiga fazer um traba-
lho positivo e conquiste o título 
da Copa Paraíba”, frisou. 

Passagem negativa
 A troca do Sousa pelo Bo-

tafogo ainda no Campeonato 
Paraibano/2012, no lugar de 
Suélio Lacerda, que foi para o 
Dinossauro, não foi a melhor 
opção de Neto Maradona na 
temporada. Com uma campa-
nha positiva no vice-campeão 
paraibano deste ano, o ex-téc-
nico botafoguense chegou com 
moral a Maravilha do Contor-
no, sendo a grande esperança 
de levar o time ao título da 
temporada. Com altos e baixos 
a equipe não convencia dentro 
de campo, trazendo aborre-
cimentos aos torcedores, que 
xingavam e vaiavam o técnico 
em vários jogos, pedindo a saí-
da do profissional. 

Com o insucesso do Belo 
no Paraibano, Neto foi manti-
do pela diretoria para continu-
ar na equipe na Copa Paraíba 
Sub-21, mas antes foi coman-
dar o Santa Cruz de Santa Rita 
na Segundona, não tendo su-
cesso no tricolor da terra dos 
canaviais. A insatisfação da tor-
cida foi demonstrada na reu-
nião que foi realizada no mês 
de agosto, no Hotel JR, no cen-
tro da capital, com os dirigen-
tes e o presidente Nélson Lira. 

Eles pediram a “cabeça” 
de Neto, mas o dirigente res-
saltou que não tinha condi-
ções de contratar outro profis-
sional para o cargo. Diante de 
tantos apelos e as mudanças 
que estão acontecendo com a 
chegada do gerente executivo, 
Paulo Mayeda, Nélson decidiu 
atender as solicitações do tor-
cedor. “Uma decisão que veio 
da torcida, daqueles que pa-
gam, torcem e querem o bem 
do clube. Demissão de trei-
nador no futebol brasileiro é 
uma rotina, onde quem não 
obter resultados positivos es-
tará fora do cargo”, acrescen-
tou Mayeda. 

O insucesso no Paraibano deste ano, quando terminou em quarto lugar, o péssimo trabalho no Santa Cruz, eliminado na primeira fase da Segundona, e a pressão da torcida motivou mudança no comando técnico

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

A torcida do Campinense pro-
mete incentivar o time no jogo de 
volta, contra o Centro Sportivo Ala-
goano (CSA-AL), no próximo domin-
go, às 17h, no Estádio Rei Pelé, na 
capital alagoana, nas oitavas de final 
da Série D do Brasileiro. Mais de cin-
co ônibus, vans e carros particulares 
estarão deixando Campina Grande 
no domingo pela manhã, com des-
tino a Maceió, formando um grupo 
de rubro-negros que estarão presti-
giando a equipe pela conquista da 
vaga na próxima fase da disputa. A 
expectativa entre os raposeiros é a 
melhor possível, com todos acredi-
tando que o Campinense não de-
cepcionará em solo alagoano, com o 
time serrano atuando pelo empate 
para continuar na caminhada pelo 
acesso a Série C/2013. 

Já a delegação rubro-negra, que 
será chefiada por Dorgival Pereira, 
embarca amanhã, às 13h, onde fica-
rá hospedada no Hotel Varandas, na 
Praia Ponta Verde, em Maceió-AL. No 
sábado, os jogadores farão um recre-
ativo (falta definir o local) no encerra-
mento dos preparativos para encarar 
o time alagoano. Com a ausência 
confirmada do zagueiro Diego Pa-
dilha, que não poderá mais jogar na 
temporada – problema no joelho es-
querdo – Celso poderá ser escalado 

para jogar ao lado de Bem Hur e Bre-
no, caso coloque uma equipe com 
três zagueiros. 

A novidade pode ser a libera-
ção do meia Adriano Felício, que 
se recupera de um estiramento na 
coxa esquerda. A intenção é contar 
com a força máxima para buscar a 
vaga para a próxima fase da dispu-
ta nacional. No coletivo de hoje, no 
Estádio Renatão, o treinador Freitas 
Nascimento, espera definir os onze 
que entram em campo. “Torço que 
Adriano esteja em condições para 
colocar a melhor formação. Estamos 
tranquilos e confiantes que conse-
guiremos levar o clube a próxima 
fase da Série D”, comentou. 

Sousa
Um dos jogadores mais expe-

rientes no elenco do Sousa, o late-
ral esquerdo, Camilo, acredita que o 
time possa derrotar o Baraúnas de 
Mossoró/RN, no próximo domingo, 
às 17h, no às 17h, no Estádio Leonar-
do Manoel Nogueira, o Nogueirão, 
no jogo de volta das oitavas de final 
da Série D do Brasileiro. Ele frisou 
que do mesmo jeito que o adversá-
rio venceu o vice-campeão paraiba-
no de 2012 (1 a 0), no Estádio Ma-
rizão, o vice-campeão estadual/2012 
pode fazer o mesmo e sair com a 

vaga. “Não tem nada perdido, já 
que vacilamos com uma apresenta-
ção abaixo do nível, desperdiçando 
várias chances de pelo menos empa-
tar. Será outro jogo, uma nova histó-
ria que queremos ter sucesso com a 
vaga conquistada”, frisou. 

Sobre a forma que o time deve 
atuar em solo potiguar o lateral fri-
sou que será o de vencer ou vencer, 
já que não existe outra alternativa 
para o Sousa conseguir o objetivo. 
Ele defendeu a tese de jogar pelas 
laterais, já que o empate beneficia-
rá o adversário que poderá colocar 
uma retranca no meio de campo. 
“Será outra opção que temos para 
furar a retranca do inimigo. Vou 
fazer a marcação, mas estarei sem-
pre como uma opção de ataque, na 
tentativa de fazer gols. Atacar pelas 
laterais é uma forma de chegar ao 
gol, uma especialidade que sempre 
costumo fazer nos jogos”, observou. 
No coletivo final, que acontece hoje 
a tarde no Marizão, a novidade fi-
cará por conta da volta do meia Da-
niel, que está liberado pelo Depar-
tamento Médico. Quem volta é o 
goleiro Genivaldo e o volante Misso, 
que cumpriram suspensões. A única 
ausência será o zagueiro Henrique, 
que recebeu o terceiro cartão ama-
relo e será substituído por Alisson.

campinense terá o apoio da torcida
SéRiE D

Os jogadores do time sousense têm uma missão das mais complicadas no próximo domingo para seguir no Campeonato
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Atacante do Santos diz 
que jogar no Morumbi
lhe traz muita sorte

Boas lembranças para Neymar
AMISTOSO DA SELEÇÃO

O Brasil enfrentará a Áfri-
ca do Sul amanhã, às 15h45, 
no Morumbi. Para o atacante 
Neymar, o Estádio do São Pau-
lo traz boas lembranças, espe-
cialmente na atual tempora-
da: em oito jogos na carreira, 
foram nove gols, oito deles em 
2012. No Campeonato Paulis-
ta, o destaque foi os três tentos 
contra o Tricolor na semifinal, 
no duelo que colocou o Peixe 
na decisão do estadual.

Na final, disputada con-
tra o Guarani em dois jogos 
no Morumbi, novo show do 
camisa 11, que marcou duas 
vezes na primeira partida, 
vencida por 3 a 0, e deixou 
mais duas bolas na rede bu-
grina na grande decisão - 
novo triunfo santista, desta 
vez por 4 a 2, e o tricampeo-
nato paulista garantido.

Agora com a camisa da 
Seleção Brasileira, Neymar 
espera manter o bom retros-
pecto, mostrando que conhe-
ce bem o estádio no qual joga 
o meia-atacante Lucas, seu 
companheiro na equipe de 
Mano Menezes.

Treino
A Seleção Brasileira voltou 

ontem a treinar no CT do São 
Paulo, em Cotia. Mais uma vez, 
na arquibancada, os garotos da 
base do clube tricolor acompa-
nharam Neymar, Lucas e cia. E 
do lado de fora, a torcida recla-
mou e aplaudiu, como ocorreu 
na última terça-feira, primeiro 
treinamento do grupo.

Com problemas dentro 
de campo e precisando de re-
forços desde o início do Cam-
peonato Brasileiro, o Flamen-
go não encontra dificuldades 
apenas na hora de contratar 
jogadores. Os imbróglios ru-
bro-negros também apare-
cem no momento da saída de 
alguns atletas. Com seguidos 
erros no pagamento, o clube 
acumula uma dívida cada vez 
maior e vê as cobranças che-
garem às cifras de R$ 51 mi-
lhões nos últimos três meses.

Após o “susto” com Ronal-
dinho Gaúcho, que pede R$ 40 
milhões na Justiça por atraso 
nos pagamentos de direitos 
de imagem e danos morais, o 
rubro-negro voltou a ter pro-
blemas nas saídas de Rodrigo 
Alvim e Deivid. Enquanto o 
lateral esquerdo cobra R$ 6 
milhões em uma ação pelos 
mesmos motivos, o atacante 
fez um acordo para receber R$ 
5 milhões parcelados de uma 
dívida que tinha quase o dobro 
deste valor.

Deivid também havia ape-
lado para a esfera judicial pelos 
direitos de imagem atrasados 
em ação impetrada em janeiro 
deste ano, mas conseguiu re-
solver seus problemas com o 
clube ao negociar sua rescisão 
e se transferir para o Coritiba.

Após deixar o clube, o jo-
gador ainda revelou que a prá-
tica de colocar o Flamengo na 
Justiça para receber incomoda 
muitos jogadores e que a falta 
de diálogo com o vice de finan-
ças do clube, Michel Levy, com-
plica ainda mais a relação.

“É normal que alguns joga-
dores pensem em sair por causa 
da dívida que sempre acumula. 
É chato ter que ficar brigando na 
Justiça durante cinco, dez anos. 
E também não há um diálogo 
com o Levy. Ninguém nos fala 
nada sobre a dívida. Chega uma 
hora que param até de cobrar 
em campo porque não pagam. 
Essa é a impressão que fica”, 
analisou o atacante.

Já Ronaldinho e Rodrigo 
Alvim não tiveram a mesma 

paciência para negociar. O Fla-
mengo chegou a procurar os 
dois jogadores para reduzir a 
pedida inicial na Justiça e acer-
tar um acordo, mas a resposta 
ouvida foi um “não”. Defen-
didos pela mesma equipe de 
advogados, o meia e o lateral 
esquerdo não abrem mão dos 
valores e prometem aumentar 
a lista de espera por pagamen-
to do Flamengo, no entanto, os 
representantes dos Departa-
mentos Financeiro e Jurídico 
do clube não falaram sobre o 
assunto,

Ainda sem um patrocina-
dor master definido e com re-
ceitas cada vez mais escassas, o 
Flamengo aposta nos contratos 
fechados com a TV Globo para 
manter os compromissos sala-
riais em dia e não multiplicar 
os R$ 51 milhões acumulados 
nos últimos meses. Atualmen-
te, a diretoria assegura que não 
deve contratos de imagem de 
mais nenhum jogador e que as 
batalhas judiciais não devem 
se repetir.

Brasil sobe para 12o 
no ranking da Fifa

Duas partidas pelo 
Brasileiro da Série A

 A seleção espanhola se mantém à 
frente do ranking da Fifa com 1.617 pontos.
Já o Brasil subiu uma posição, passando de 
13º para 12º, com 996 pontos. Na segunda 
colocação, a 180 pontos da Espanha, aparece 
a Alemanha. A Inglaterra conserva a terceira 
colocação, embora tenha perdido 20 pontos 
no último mês, no qual a única ascensão 
entre as dez primeiras seleções classificadas 
foi a de Portugal, que agora está na quarta 
praça, após ultrapassar o Uruguai.

Dois jogos hoje completam a 22a 

rodada do Campeonato da  Série A. Estarão 
em campo se enfrentando Fluminense x 
Santos e Palmeiras x Sport-PE. No Santos, a 
novidade será a ausência do atacante Neymar 
que está servindo a Seleção Brasileira. O 
jogador enfrenta amanhã a Seleção da África 
do Sul, em partida amistosa. No Fluminense, 
a equipe estará completa na busca de três 
pontos. Já o Palmeiras tenta fugir do Z4. A 
equipe não vive uma boa fase.

Curtas

Vitória pode lucrar 
R$ 2,3 mi com Hulk

O Vitória pode lucrar com a 
transferência do atacante Hulk para o Zenit. 
E de acordo com a Fifa, o clube formador 
tem direito a 5% do valor da transação, 
proporcional ao tempo em que o atleta 
permaneceu nele. Hulk foi jogador do Vitória 
de 2003 e 2005.   O paraibano foi vendido 
pelo Porto, por 60 milhões de euros, cerca 
de R$ 153 milhões, e levando em conta 
que o clube baiano é um dos formadores do 
atleta, uma indenização chegará em breve 
por conta da transação. O valor chegará a 
aproximadamente R$ 2,3 milhões.

Flamengo acumula dívidas 
de R$ 51 mi com jogadores

Rodrigo Alvin cobra R$ 6 milhões, Deivid R$ 5 milhões e Ronaldinho Gaúcho, R$ 40 milhões ao Fla
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O português Cris-
tiano Ronaldo, uma das 
principais estrelas do fu-
tebol há algumas tem-
poradas, é apenas o 10º 
jogador mais bem pago 
do mundo. O salário do 
atacante do Real Madrid, 
cerca de 10 milhões de 
euros por ano, é infe-
rior ao do meia Conca, 
ex-Fluminense e atual-
mente no Guangzhou, 
da China, e de Touré e 
Aguero, do Manchester 
City. Em lista do jornal 
espanhol Marca, o clube 
russo Anzhi é quem paga 
o maior salário a um atle-
ta. O atacante camaronês 
Eto’o recebe 20 milhões 
de euros por temporada, 
quantia superior em mais 
de 5 milhões a do segun-
do colocado.

Recém transferido 
para o PSG, da França, 
o sueco Ibrahimovic 
aparece na vice-lide-
rança, seguido de três 
jogadores de clubes 
ingleses. Rooney, do 
Manchester United, é 
o 3º, e Touré e Aguero, 
do City, completam o 
top 5.

Assim como Ro-
naldo, seu maior rival 
nos principais prêmios 
do futebol nas últimas 
temporadas, o argen-
tino Lionel Messi, não 

aparece bem colocado. 
O astro do Barcelona é 
o 9º da lista, com 500 
mil euros a mais que 
Ronaldo e, diferente-
mente do jogador do 
Real, estaria satisfeito 
com seu salário. 

O português to-
mou as manchetes 
esportivas no último 
final de semana após 
comemorar discreta-
mente seus dois gols 
na primeira vitória do 
Real Madrid no Cam-
peonato Espanhol. 
Após a partida, Ro-
naldo disse que estava 
triste e a diretoria sa-
bia o motivo.

A tristeza de Ro-
naldo estaria relacio-
nada ao clima com os 
demais jogadores no 
vestiário e o atacante 
estaria chateado com 
o brasileiro Marcelo, 
que declarou publica-
mente que o goleiro 
Iker Casillas merecia 
ganhar a Bola de Ouro 
da Fifa – prêmio em 
que Ronaldo concorre. 
A imprensa espanhola 
chegou indicar insatis-
fação de Ronaldo com 
seu salário e especulou 
sua saída para o PSG, 
mas o clube francês 
negou interesse no jo-
gador.

Altos salários irritam 
Cristiano Ronaldo

DESVALORIZADO

No campo, os jogadores 
da Seleção Brasileira fizeram 
o tradicional bobinho, antes 
de iniciarem um rápido treino 
físico e partirem para o traba-
lho técnico. Nessa atividade, o 
técnico Mano Menezes dividiu 
o time em dois grupos. O pri-
meiro com Diego Alves, Dedé, 
David Luiz, Marcelo, Ramires, 

Paulinho, Lucas, Neymar e Da-
mião. E o segundo com Jeffer-
son, Réver, Alex Sandro, Adria-
no, Romulo, Arouca, Oscar, 
Jonas e Hulk. O lateral direito 
Daniel Alves e o volante San-
dro foram poupados do treina-
mento e ficaram em tratamen-
to na academia. Teoricamente, 
o primeiro time, que esteve de 

colete no treino, seria a base da 
equipe titular.

Cássio 
A ligação da CBF avisan-

do da convocação que era es-
perada, mas quando o celular 
tocou a surpresa foi inevitável. 
Destaque do Corinthians na 
inédita conquista da Liberta-

dores, Cássio sabia que estava 
em evidência. O goleiro só não 
esperava que o reconhecimen-
to de Mano Menezes fosse tão 
rápido. Com passagem relâm-
pago pela Seleção em março 
de 2007, ainda na Era Dunga, 
Cássio considera que aque-
le chamado às pressas, para 
substituir o cortado Helton, foi 

um prêmio por sua participa-
ção no Sul-Americano Sub-20, 
que deu vaga nas Olimpíadas 
de Pequim. Portanto, a convo-
cação de agora é mais come-
morada. “Falavam muito que 
eu poderia ir para a Seleção. E 
jogando bem no Corinthians, 
uma hora isso ia acontecer”, 
declarou o goleiro corintiano.

Neymar brinca com Lucas 
durante o treinamento 

da Seleção Brasileira que 
amanhã fará amistoso 

contra a África do Su



TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

1º O F I C I O   D E   P R O T E S T O
 E D I T A L

Responsavel.: ADEILDO MENEZES DA CUNHA ME
CPF/CNPJ....: 001034991/0001-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            408,00
Cedente.....: IND E COM DE CALCADOS CARVALHO 
LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045266
Responsavel.: BANCA IPANEMA
CPF/CNPJ....: 000629899-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            122,49
Cedente.....: LC COMERCIO ATACADISTA DE PRO-
DUTOS
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044850
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            132,82
Cedente.....: ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045183
Responsavel.: EXATA CONSERVACAO E LIMPEZA 
LTDA
CPF/CNPJ....: 009024478/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             75,00
Cedente.....: CLINEO CLINICA MEDICA OCUPA-
CIONAL L
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045558
Responsavel.: JOALISSON NUNES DE O PEREIRA
CPF/CNPJ....: 094624624-61
Titulo......: CHEQUE           R$            600,00
Cedente.....: ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUI-
MARAES
Apresentante: ROGERIO ANTONIO PIMENTEL 
GUIMARAES
Protocolo...: 2012 - 045526
Responsavel.: LARISSA ALANA LEAL PAIVA
CPF/CNPJ....: 097194264-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             58,09
Cedente.....: COSMECENTER COM COSM LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045100
Responsavel.: MARIA CARNEIRO DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 075915154-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             78,00
Cedente.....: GILSON JOAQUIM DA SILVA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046096
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MAIA FLO-
RENTINO MA
CPF/CNPJ....: 004614840/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Cedente.....: DARUMA TELECOMUNICACOES E 
INFORMATI
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045532
Responsavel.: MERCADINHO JUMBINHO
CPF/CNPJ....: 014290441/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            139,41
Cedente.....: LC COMERCIO ATACADISTA DE PRO-
DUTOS
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046102
Responsavel.: PAULO MARCOS MARINHO DE 
BRITO FILHO
CPF/CNPJ....: 026188395-01
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            840,00
Cedente.....: LEONARDO FONSECA RIBEIRO
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044821
Responsavel.: PEDRO LUIZ DA SILVA BAR
CPF/CNPJ....: 002893952/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            526,38
Cedente.....: EL PESCADOR LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817

JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045205
Responsavel.: ROCIANNA ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 010316563/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.608,11
Cedente.....: CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER S A
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MUL-
TIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046075
Responsavel.: SANDRA MARIA & CIA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 015184301/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Cedente.....: ROSA MARIA KRAI DE OLIVEIRA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045342
Responsavel.: STEPHANNY MARTINS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 014878437/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            560,48
Cedente.....: F BERTONCELLO  COBRANCAS  ME
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045830
Responsavel.: STEPHANNY MARTINS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 014878437/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            560,48
Cedente.....: F BERTONCELLO  COBRANCAS  ME
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045831
Responsavel.: VERDE VILL RESID CONST INCORP
CPF/CNPJ....: 013699879/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            421,20
Cedente.....: PROJECTA MAT DE CONSTRU O LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045763
Responsavel.: W E F AUTO CENTER LTDA
CPF/CNPJ....: 013358741/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            129,32
Cedente.....: BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046100
Responsavel.: W.E.F AUTO CENTER LTDA
CPF/CNPJ....: 013358741/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            217,91
Cedente.....: RS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046116
Responsavel.: WELLINGTON LINO DE FREITAS
CPF/CNPJ....: 015527314/0001-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.504,51
Cedente.....: ALADIM INDUSTRIA DE PRODUTOS 
ALIMEN
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045229
Responsavel.: WELLINGTON LINO DE FREITAS 
08550723
CPF/CNPJ....: 015527314/0001-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            674,73
Cedente.....: HYGILINE IND E COMERCIO DE PRO-
DUTOS
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045384
Responsavel.: WELLINGTON LINO DE FREITAS
CPF/CNPJ....: 015527314/0001-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.216,70
Cedente.....: SAO BRAZ S/A IND COM DE ALIM
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045462
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,  06/09/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00040/2012
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Setembro de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE PREÇO para 
fornecimento parcelado de combustível tipo Diesel para atender as necessidades da Prefeitura de 
Nazarezinho. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 057/2009. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Nazarezinho - PB, 05 de Setembro de 2012

MARIA MARINEIDE PINHEIRO VALE 
 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00041/2012
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 10:00 horas do dia 20 de Setembro de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE PREÇO para 
fornecimento parcelado de pneus e acessórios destinados a manutenção  dos veículos pertencentes 
a Prefeitura Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 057/2009. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Nazarezinho - PB, 05 de Setembro de 2012

MARIA MARINEIDE PINHEIRO VALE 
 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00042/2012
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antonio 
Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 11:00 horas do dia 20 de Setembro de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE PREÇOS para serviços 
de locação de veículos, destinados a manutenção das atividades de diversas secretarias. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
057/2009. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
 

Nazarezinho - PB, 05 de Setembro de 2012

MARIA MARINEIDE PINHEIRO VALE 
 Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CORREGEDORIA GERAL

CITAÇÃO POR EDITAL
O Corregedor Geral da Secretaria de Segurança Municipal e Defesa Civil de Cabedelo, no 

uso de suas atribuições previstas nas leis nº 1.473/09 e 1.560/12, deste Município. Faz saber 
ao GCM EDILSON FERREIRADOS SANTOS, matrícula 2.455-4, que estão correndo, em seus 
termos legais, Processo Administrativo em que ele figura como indiciado, incurso no art. 28 e 29 
do Regulamento Disciplinar da Guarda civil Municipal de Cabedelo, lei 1.472/09. E o art. 214, II, 
parágrafo primeiro, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Cabedelo, lei 523/89, 
por ABANDONO DE CARGO.

E, constando dos autos que se encontra em lugar incerto e não sabido, fica pelo presente EDITAL, 
citado para no dia 17 de setembro de 2012, às 10 horas, comparecer, sob pena de REVELÍA, perante 
esta Corregedoria, sediada na Rua Benílson de Oliveira Lima, nº 371, Camboinha I, Cabedelo, PB. 
58.310.000, a fim de ser interrogado sobre o fato que lhe é imputado.

Cabedelo, PB, 15 de agosto de 2012

Agilvan Loris da Silva Cotta
Corregedor da Secretaria de Segurança Municipal de Cabedelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA/PB

Aviso de Leilão no 001/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA torna público para conhecimento 

dos interessados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na moda-
lidade Leilão de bens móveis inservíveis nº 001/2012 do tipo maior lance, que será realizado pelo 
Leiloeiro Oficial o senhor Roberto Jacinto Pinho Junior JUCEP N.º 006. O leilão será realizado no 
dia 27/09/2012 as 10:00 horas no Garagem Municipal. Maiores informações serão disponíveis na 
sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal (83) 3491-1003 /9164-6268 ou no site: www.
lancecertoleiloes.com.br

São José de Princesa/PB, 05 de setembro de 2012.

Soneide José de Sousa
PRESIDENTE DA CPL.

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA- O SINDICATO DOS EMPREGADOS 
EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE MAMANGUAPE E REGIÃO, inscrito no CNPJ/
MF sob o nº 00.774.440/0001-04, por seu secretário geral abaixo assinado, convoca todos os 
bancários da base para uma assembléia geral extra-ordinária a ser realizada no dia 13/09/2012, 
na sede deste sindicato, situada na rua José Fernandes Souza, nº 64,1º andar, sala A, centro, 
Mamanguape-Pb, para apreciarem a seguinte ordem do dia: Discutir e Analisar propostas de 
reajustes oferecidas pelos os bancos: FENABAN, CEF, B/BRASIL E BNB; Aprovar ou não 
greve por tempo indeterminado a partir do dia 18/09/2012.  A Assembléia será realizada em 
1ª convocação às 17:00 horas e não havendo quorun às 19:00 horas. Mamanguape-Pb, 05 de 
setembro de  de 2012. Edivaldo José Tavares de Vasconcellos. Secretário Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CORREGEDORIA GERAL

CITAÇÃO POR EDITAL
O Corregedor Geral da Secretaria de Segurança Municipal e Defesa Civil de Cabedelo, no 

uso de suas atribuições previstas nas leis n° 1.473/09 e 1.560/12, deste Município. Faz saber 
ao GCM CLÁUDIO RODRIGUES DE MELO, matrícula 501-1, que estão correndo, em seus 
termos legais, Processo Administrativo em que ele figura como indiciado, incurso no art. 28 e 
29 do Regulamento Disciplinar da Guarda Civil Municipal de Cabedelo, lei 1.472/09. E o art. 
214, II, parágrafo primeiro, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Cabedelo, 
lei 523/89, por ABANDONO DE CARGO.

E, constando dos autos que se encontra em lugar incerto e não sabido, fica pelo presente 
EDITAL, citado para no dia 17 de setembro de 2012, às 10 horas, comparecer, sob pena de 
REVELÍA, perante esta Corregedoria, sediada na Rua Benílson de Oliveira lima, n° 371, Cam-
boinha I, Cabedelo, PB. 58.310.000, a fim de ser interrogado sobre o fato que lhe é imputado.

 
Cabedelo, PB, 15 de agosto de 2012

Agilvan Loris da Silva Cotta
Corregedor da Secretaria de Segurança Municipal de Cabedelo

Responsavel.: ANA GLORIA PEREIRA DE ARAUJO - ME
CPF/CNPJ....: 014144640/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Cedente.....: SORVETES MANIA LTDA
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045151
Responsavel.: ALDEMAR QUEIROZ DE MAGALHAES 
SOBRIN
CPF/CNPJ....: 010720260/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            306,00
Cedente.....: FERRO COMERCIO DE FERRAGENS 
LTDA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045244
Responsavel.: ANSELMO AUGUSTO MOREIRA DE 
MORAIS J
CPF/CNPJ....: 012738794-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Cedente.....: RENTAL PROJECTA SERVICOS E 
LOCACAO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045631
Responsavel.: CHALEN DE LACERDA
CPF/CNPJ....: 065079034-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            240,00
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045649
Responsavel.: CONST  LITORAL LTDA  *
CPF/CNPJ....: 002909693/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Cedente.....: RENTAL PROJECTA SERVICOS E 
LOCACAO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045643
Responsavel.: CONST  LITORAL LTDA  *
CPF/CNPJ....: 002909693/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            900,00
Cedente.....: RENTAL PROJECTA SERVICOS E 
LOCACAO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045697
Responsavel.: CONST  LITORAL LTDA  *
CPF/CNPJ....: 002909693/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Cedente.....: RENTAL PROJECTA SERVICOS E 
LOCACAO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045655
Responsavel.: CONST  LITORAL LTDA  *
CPF/CNPJ....: 002909693/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Cedente.....: RENTAL PROJECTA SERVICOS E 
LOCACAO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045642
Responsavel.: COMERCIAL QUATRO ESTRELAS 
IMPORTACA
CPF/CNPJ....: 003909558/0002-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            520,00
Cedente.....: SGRIMA IND E COMERCIO DE CON-
FECCOES
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045672
Responsavel.: DIOGO ANTONIO A. B. PEREIRA
CPF/CNPJ....: 518666922-91
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            220,00
Cedente.....: SERVNAUTICA JACARE LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045507
Responsavel.: EVERALDO FERRARO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 015554540/0001-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             55,00
Cedente.....: BANCO RURAL SA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045949
Responsavel.: ELIANE LIMA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 050153194-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            260,00
Cedente.....: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE 
REFRIGE
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045654
Responsavel.: FABIO TARGINO PAIVA CAVALCANTI
CPF/CNPJ....: 008933264-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            530,00
Cedente.....: AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS 
AGRIC
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045206

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: GETULIO HENRIQUE DE SOUZA 
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 503915934-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            400,00
Cedente.....: CONDOMINIO RES GARNIER RESIDENCE
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045245
Responsavel.: HENNERY ARAUJO SOARES
CPF/CNPJ....: 005008755/0001-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            240,00
Cedente.....: OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO 
LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045378
Responsavel.: HENNERY ARAUJO SOARES
CPF/CNPJ....: 005008755/0001-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            352,00
Cedente.....: OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045379
Responsavel.: HERMANUS POLMAN
CPF/CNPJ....: 134401015-68
Titulo......: CHEQUE           R$            771,54
Cedente.....: UNIMED JOAO PESSOA COOP DE 
TRABALHO
Apresentante: UNIMED/JPA COOP DE TRAB MEDICO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045129
Responsavel.: JEAN CAMARA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 277154424-53
Titulo......: CHEQUE           R$          1.168,09
Cedente.....: UNIMED JOAO PESSOA COOP DE 
TRABALHO
Apresentante: UNIMED/JPA COOP DE TRAB MEDICO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045131
Responsavel.: LAILA CAMILA ALVES DE MORAIS
CPF/CNPJ....: 009364437/0002-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            254,52
Cedente.....: PREDILETA DISTRIBUIDORA DE ME-
DICAME
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045653
Responsavel.: PANIFICADORA MANAIRA
CPF/CNPJ....: 012990957/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            205,23
Cedente.....: LC COMERCIO ATACADISTA DE PRO-
DUTOS
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045190
Responsavel.: PEDRO GEOVANI FONTES
CPF/CNPJ....: 010091538-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            301,39
Cedente.....: EMBRACO EMPRESA BRAS DE CONS-
TRUCAO
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045261
Responsavel.: REGINA DE VIVO ROMANO
CPF/CNPJ....: 013554179/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            424,00
Cedente.....: INDUSTRIA DE LATICINIOS 2 IRMAOS LT
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044701
Responsavel.: RODRIGO QUEIROGA GOMES
CPF/CNPJ....: 073123874-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            116,60
Cedente.....: RENTAL PROJECTA SERVICOS E 
LOCACAO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045636
Responsavel.: SIGISVANDA NOBREGA DAMASCENA 
CAMILO
CPF/CNPJ....: 308147074-91
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            399,95
Cedente.....: SOGEINVERCA NORDESTE CONS-
TRUCOES LT
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044469
Responsavel.: THAISA MARIA BARBOSA DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 056334334-67
Titulo......: CHEQUE           R$          2.515,00
Cedente.....: ANA CRISTINA DOS SANTOS
Apresentante: ANA CRISTINA DOS SANTOS
Protocolo...: 2012 - 045516
Responsavel.: TERRACON TERRAPLAN E CONST LTD
CPF/CNPJ....: 010451754/0001-11
Titulo......: CHEQUE           R$          3.250,00
Cedente.....: BARUC ANTONIO ALMEIDA PESSOA
Apresentante: BARUC ANTONIO ALMEIDA PESSOA
Protocolo...: 2012 - 045173
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,  06/09/2012
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > quinta-FEiRa, 6 de setembro de 2012

Centrais Elétricas da Paraíba S.A. - EPASA, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente, a renovação de sua licença de operação, para a atividade 
de operação de uma linha de transmissão de 230 Kv interligando a subestação da UTE EPASA e 
a subestação Mussuré II, na cidade de João Pessoa com extensão de 5,4 Km.

Centrais Elétricas da Paraíba S.A - EPASA, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a renovação de sua licença de operação para a atividade de 
operação da UTE TERMONORDESTE com subestação elevadora de tensão para geração de energia 
elétrica na tensão de 230 KV, com potência instalada de 171,35 Mw, na cidade de João Pessoa.

Centrais Elétricas da Paraíba S.A - EPASA, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a renovação de sua licença de operação, para a atividade de 
operação da UTE TERMOPARAÍBA com subestação elevadora de tensão para geração de energia 
elétrica na tensão de 230 kV, com potência instalada de 171,35 Mw, na cidade de João Pessoa.

A EMPRESA PREV – MED PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA MÉDICA EIRELI, com sede na Rua 
Afonso Campos Nº 201, sala 002 – Centro – João Pessoa – PB, CEP: 58.013-380, inscrita sob 
nº CNPJ Nº 15.285.966/0001-90, solicita que a Sra. Geralda Nunes Lacerda, portador da carteira 
profissional 00002568, série 00010, funcionária de nosso Departamento de Vendas, compareça 
a nosso Departamento Pessoal no prazo de 72 horas. Para retorno de suas atividades Laborais 
desenvolvidas nesta empresa, e justificar suas faltas existentes até o dia do retorno. Esgotado esse 
prazo, o caso será incurso na letra “I” do artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho (abandono 
de emprego), o que configurará seu desligamento desta empresa.

A EMPRESA PREV – MED PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA MÉDICA EIRELI, com sede na Rua 
Afonso Campos Nº 201, sala 002 – Centro – João Pessoa – PB, CEP: 58.013-380, inscrita sob nº 
de CNPJ Nº 15.285.966/0001-90, solicita que a Sra. Francisca Letícia N. L. de Alencar, portador 
da carteira profissional 00004878, série 00005, funcionária de nosso Departamento de Vendas, 
compareça a nosso Departamento Pessoal no prazo de 72 horas. Esgotado esse prazo, o caso será 
incurso na letra “I” do artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho (abandono de emprego), o 
que configurará seu desligamento desta empresa.

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 reuni-
rem 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 CARRAPATEIRA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2012
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 002/2012 02 de janeiro de 2012, 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, vem através deste AVISO tornar público para os inte-
ressados, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2012, cujo objeto é AQUISICAO DE 
MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO ASSISTENCIALISMO AO POVO CARENTE 
DESTE MUNICIPIO.

VENCEDOR/VALOR:
FRANKLIN ALVES DA SILVA – CRAMED
64.868,24(Sessenta e Quatro Mil, Oitocentos e sessenta e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos

Carrapateira PB,  22 de agosto de 2012.
MARCOS ALVES DE LIRA

Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Cabedelo

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 74/2012
A Prefeitura Municipal de Cabedelo-PB, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para co-

nhecimento dos interessados que, nos termos da Lei 10.520/02 e suas alterações e subsidiariamente pela 
Lei 8.666/93 e suas alterações, a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 74/2012, cujo objeto é a 
aquisição de EMBOLIZANTE ONYX destinado a Secretaria da Saúde, acontecerá no dia 19 de setembro de 
2012 às 09:30 horas, na sala da Comissão de Licitação situada a Rua João Pires de Figueiredo – Centro, 
Cabedelo-PB. O Edital e maiores informações poderão ser adquiridos no endereço acima no horário das 
14:00 as 17:30 horas e no endereço eletrônico www.cabedelo.pb.gov.br.

Jurinez Albuquerque Praxedes
Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 ATOS DO PODER EXECUTIVO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0005/2012
Partes: Prefeitura Municipal de Dona Inês-PB e a Firma: ACC AMARANTE CONSTRUÇÕES CIVIS E 

PROJETOS LTDA.
Objetivo: Prorrogar o prazo do Contrato original em mais 210 (cem) dias, contados a partir do dia 05 de 

setembro de 2012 até o dia 02 de abril de 2013. De acordo com o disposto no Art. 57, II e § 4º da Lei 8.666/93.
Tomada de Preços Nº: 0012/2011.
Termo Aditivo nº: 0005/2012 ao Contrato Nº 001/2012.
Data: 05/09/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
Resultado de Licitação Pregão Presencial n° 015/2012
Objeto: Fornecimento parcelado de tecidos, destinados as diversas secretarias do município 

de Natuba/PB, até o fim do corrente ano. O Prefeito do Município de Natuba, no uso de suas 
atribuições legais faz saber que a empresa vencedora do certamente acima foi Adjudicada e homo-
logada conforme manda a Lei 10.520/02. Empresa Vencedora L.VIRGINIO & CIA LTDA, CNPJ n° 
70.103.916/0001-52, vencedora de todos os itens, conforme Edital. Natuba, 04 de setembro de 2012.

Pregão Presencial de n° 016/2012
Objeto: Fornecimento parcelado de pneus (nacionais), destinados a frota de veículos do mu-

nicípio de Natuba/PB, até o fim do corrente ano. O Prefeito do Município de Natuba, no uso de 
suas atribuições legais faz saber que a empresa vencedora do certamente acima foi Adjudicada e 
homologada conforme manda a Lei 10.520/02. Empresa Vencedora MB AUTO PEÇAS LTDA, CNPJ 
n° 35.422.021/0001-80, vencedora de todos os itens, conforme Edital.

Natuba, 04 de setembro de 2012.
Taíza Freire do Vale,

Pregoeira

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 Administração 
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, ESTADO DA PARAÍBA, vem por intermédio 
deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2012, no dia 
20 de Setembro de 2012, ÀS 10h00min.,  que tem como objetivo a contratação de empresa destinada 
ao GERENCIAMENTO ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS E GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE COLETA SELETIVA, conforme descritos 
e especificados no ANEXO I - Termo de Referência, após assinatura do contrato decorrente desta 
licitação. Os interessados poderão retirar o edital na sede da Prefeitura Municipal de Juazeirinho/PB.

Juazeirinho, 03 de Setembro de 2012.
JOSE ROBERVAL DA SILVA

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL

GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CORREGEDORIA GERAL

CITAÇÃO POR EDITAL
O Corregedor Geral da Secretaria de Segurança Municipal e Defesa Civil de Cabedelo, no uso 

de suas atribuições previstas nas leis n° 1.473/09 e 1.560/12, deste Município. Faz saber ao GCM 
GUILHERME SANTOS COELHO PEIXOTO, matrícula 3.409-6, que estão correndo, em seus 
termos legais, Processo Administrativo em que ele figura como indiciado, incurso no art. 28 e 29 
do Regulamento Disciplinar da Guarda Civil Municipal de Cabedelo, lei 1.472/09. E o art. 214, II, 
parágrafo primeiro, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Cabedelo, lei 523/89, 
por ABANDONO DE CARGO.

E, constando dos autos que se encontra em lugar incerto e não sabido, fica pelo presente EDITAL, 
citado para no dia 17 de setembro de 2012, às 10 horas, comparecer, sob pena de REVELÍA, perante 
esta Corregedoria, sediada na Rua Benílson de Oliveira Lima, n° 371, Camboinha I, Cabedelo, PB. 
58.310.000, a fim de ser interrogado sobre o fato que lhe é imputado.

Cabedelo, PB, 15 de agosto de 2012
Agilvan Loris da Silva Cotta

Corregedor da Secretaria de Segurança Municipal de Cabedelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  001/2012

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Ibiara, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o art. 24, inciso 

IV da Lei nº 8.666/93 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao cumprimento 
da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação que instrui o 
Processo de Dispensa de Licitação nº 001/2012, HOMOLOGO, A DISPENSA DE LICITAÇÃO, pela 
contratação direta para a locação de veículo (carro-pipa), neste município, o Sr. Francisco Ferreira 
Frade, portador do CPF nº 072.543.853-34, com o valor mensal de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).  

Ibiara, em 04 de Setembro de 2012.
Pedro Feitoza Leite
Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO
O Município de São Francisco torna público que está aberto processo de cotação de preços para 

contratação de serviço de locação de 02 (dois) veículos do tipo caminhão, carro pipa, visando o 
abastecimento de água à vítimas da seca ocorrida em 2012, em caráter emergencial, no município 
de São Francisco, nos termos do Art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, 
Portaria nº 186/2012 da Secretaria Nacional de Defesa Civil, Portaria nº 280/2012 do Ministério da 
Integração Nacional, Decretos Estaduais nº 32.935 e 32.984/2012.  Os interessados deverão enviar 
suas propostas até as 11h00min do dia 10/09/2012. As Informações poderão serem esclarecidas 
na Sala da CPL, sediada na Rua José Domingos de Oliveira, 17 - Centro - São Francisco – PB, no 
horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis.  

São Francisco,  04 de Setembro de 2012.
Francisco Lopes de Lima

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2012
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de materiais permanentes e 

equipamentos, destinados a diversas secretarias do município de São Francisco. Data e Local: às 
08:30 horas do dia 19 de Setembro de 2012, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Domingos de 
Oliveira, 55 – Centro - São Francisco – PB. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. 

São Francisco - PB, 05 de Setembro de 2012
FRANCISCO LOPES DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Dispensa 
de Licitação  nº  001/2012. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARA
CONTRATADO: FRANCISCO FERREIRA FRADE.
OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa física para a locação de veículos (carro-pipa). 
VALOR R$: 5.000,00 (Cinco mil reais).  
PRAZO:  31.12.2012.

Ibiara - PB, em  05 de Setembro de 2012.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Av. Liberdade, 1973 - São Bento - Bayeux - PB, às 13:30 horas do dia 19 de Setembro de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de móveis 
diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 071/2004. Informações: no horário das 12:00 as 18:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux - PB, 05 de Setembro de 2012
JOSÉ LUIZ SOBRINHO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Liberdade, 1973 - São Bento - Bayeux - PB, às 15:30 horas do dia 19 de Setembro de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de eletrodomésticos 
e eletroeletrônicos diversos.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 071/2004. Informações: no horário das 12:00 as 18:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux - PB, 05 de Setembro de 2012
JOSÉ LUIZ SOBRINHO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Liberdade, 1973 - São Bento - Bayeux - PB, às 13:30 horas do dia 20 de Setembro de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de computadores e 
impressoras.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 071/2004. Informações: no horário das 12:00 as 18:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux - PB, 05 de Setembro de 2012
JOSÉ LUIZ SOBRINHO - Pregoeiro Oficial

CARLOS FREITAS VIEIRA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL –  CARRO KOMBI – PLACA  
KJF 8684 – MARIZOPOLIS/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006453/TEC/AA-1622B

JOSÉ MARQUES FURTADO – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL –  CARRO CLASSIC – PLACA  
NQB 9950 – MARIZOPOLIS/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006451/TEC/AA-1620

CÍCERO CASSIMIRO ALECRIM – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL –  CARRO D 20 CUSTON 
– PLACA  MMU 2658 – SOUSA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006447/TEC/AA-1617

FRANCELY MARIA DA SILVA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL –  CARRO UNO MILLER FIRE 
– PLACA  MNN 1779 – SOUSA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006450/TEC/AA-1619

LUIZ CARLOS SOARES DE LIMA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL –  CARRO CHEVETTE 
HUD – PLACA  HUD 7982 – SOUSA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006459/TEC/AA-1626

SEBASTIÃO LOURENÇO DA SILVA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL –  CARRO PAMPA 
– PLACA  MMY 6864 – SOUSA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006460/TEC/AA-1627

MARCELO JOSÉ SARMENTO VIEIRA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL –  CARRO FIAT 
UNO – PLACA  NPW 4130 – SOUSA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006457/TEC/AA-1625

FRANCISCO ELIAS DE OLIVEIRA JR – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL –  CARRO CORSA 
WIND – PLACA  MZI 2160 – SOUSA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006454/TEC/AA-1623

MARIA HELIA NOGUEIRA RODRIGUES – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL –  CARRO GOL 
1000 – PLACA MMZ 5613 – SOUSA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006462/TEC/AA-1628

QUADRAMARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA– CNPJ/CPF Nº 02.728.991/0001-59    Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
3161/2012 em João Pessoa, 03 de setembro 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: COMÉRCIO DE 
COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS (GASOLINA, ÁLCOOL, DIESEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES) Na(o) AVENIDA 
GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO- Nº 575 Município: JOÃO PESSOA- UF: PB. PROCESSO: 
2012-003137/TEC/LO-3061



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

DOMINGO, 09/09/2012 – CAMPINA GRANDE – 7h30 às 10h – Alto Branco – Ruas: Doutor 
Vasconcelos, Genaro C de Queiroz, Higino Macedo Dantas, Jesse Barbosa Menezes, Manoel Elias 
de Castro, Presidente Roosevelt, Vereador Benedito Mota.

SEGUNDA-FEIRA, 10/09/2012 – CAMPINA GRANDE – 7h30 às 10h – Catolé – Ruas: Benjamin 
Constant, Cazuza Barreto, Guilhermino Barbosa, Miguel Couto, Paulo de Frontin, Prudente de 
Morais, Tomas Soares de Souza – 8h30 às 10h – Bodocongo – Ruas: Engenheiro Lourival de An-
drade, Geraldo Costa de Oliveira, Isolda Barros Torquato, João Sergio de Almeida, Mailton Pereira 
Farias, Professora Elza Feitosa de Vasconcelos, Raimundo Gomes Pereira, Severino Lucena Vaz 
Ribeiro – 8h30 às 11h – Ramadinha II – Ruas: Januario Lacerda, Joaquim Amorim Junior, José Mota, 
Marinaldo Vitorino Batista Filho, Vicente Gomes Almeida – 14h30 às 16h – Bodocongo III – Ruas: 
Edgar Barbosa da Costa, Eulália Resende Pereira, Heleno de Sousa do O, Luzia Gonçalves Pereira, 
Manoel Martins de Oliveira, Risalva Nogueira de Carvalho – 14h30 às 16h20 – Bodocongo – Ruas: 
Antonio Alves de Lima, Áurea do Rego Costa, Florípedes Coutinho, José Precipício, Manoel Joaquim 
Ribeiro, Pacifico Licariao da Trindade.

TERÇA-FEIRA, 11/09/2012 – CAMPINA GRANDE – 6h30 às 10h – Liberdade – Avenida: Assis 
Chateaubriand, Ruas: Alderico Pessoa de Oliveira, Bahia, Martins Junior, Paraíba, Pernambuco, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina – 8h30 às 11h – Bodocongo – Ruas: Francisco José 
Venâncio, Maria Guia Muniz Albuquerque, Radialista José Bezerra, Severino Heeminio de Carva-
lho, Valeria dos Anjos – 8h30 às 10h30 – Mirante – Avenidas: Engenheiro José Celino Filho, Ruas: 
Djalma Miguel de Morais, Fernandes Vieira, Mario David Andreazza, Robert Reid Kally, Vereador 
Antonio José Rodrigues – 14h30 às 16h30 – Mutirão – Ruas: Angola, Jamaica, Rafaela de Sousa 
Silva, Republica dos Camarões.

QUARTA-FEIRA, 12/09/2012 – BOA VISTA – 8h30 às 10h – Boa Vista – Ruas: Francisco 
Gomes da Silva, Francisco Gomes Titi, João Marinho de Oliveira, Oraldo Leite de Souza – 14h30 
às 16h – Centro – Ruas: Antonio Fernando Aires, Cícero Pereira de Farias, José Albino da Silva, 
Moises Gonzaga Araujo, Teófilo Sobreira Leite; CAMPINA GRANDE – 8h30 às 9h30 – São Ca-
valcante – Ruas: Beatriz Ernesto Leal de Melo, Francisco Zeca Silva, Izabel Silveira Guimarães, 
Jaime Barbosa da Silva, João de Lemos Pessoa, Luiz Sodré Filho, Nazinha Goes Albuquerque, 
Petronila de Farias, Professora Severina Ramos da Silva, Wilson Furtado – 8h30 às 11h – Três 
Irmãs – Avenida: São João Del Rei, Ruas: Ana Paula Ribeiro Barbosa de Lira, Carmelita Silva Araujo, 
Castor da Paz, João Agripino dos Santos, João Firminio da Silva, Otavio Batista Cabral – 14h30 às 
16h – Bodocongo – Ruas: Ana Brito Figueiredo, Áurea do Rego Costa, Brasilina Gervasia, Eduardo 
Ferreira Ramos, Luiz Motta, Maria de Brito Lira Castro, Severina de Almeida Castro, Severino Ramos 
Freitas, Vicente Gomes Almeida.

QUINTA-FEIRA, 13/09/2012 – CAMPINA GRANDE – 6h30 às 8h – Alto Branco – Avenidas: Ca-
nal, Januncio Ferreira, Ruas: Agrimensor José de Brito, Arnaldo de Albuquerque, Coronel Américo 
Porto, Cleyton Ismael – 8h às 10h30 – Centenário – Avenidas: Marechal Floriano Peixoto, Professor 
Almeida Barreto, Ruas: Antonio Soares da Silva, Antonio Soares Filho, Baltazar Silva Gomes, Capitão 
Domingos Cariris, José Peixoto, Oswaldo Cruz, Paulo Afonso – 8h30 às 10h – Malvinas – Ruas: 
Artur Correia de Brito, Carlos Formiga Pereira, das Jabuticabeiras, Poeta Manoel Camilo dos Santos, 
Valdair Pequeno de Melo, Zoe Brito Silva – 8h10 às 11h50 – Fazenda: Velame.

SEXTA-FEIRA, 14/09/2012 – CAMPINA GRANDE – 8h30 às 11h – Bodocongo – Ruas: Almany 
José Tavares de Melo, Caicó, Engenheiro José Hemerson de Almeida Barreto, Maria Guia Muniz 
Albuquerque, Porcina Maria da Conceicao, Severino Lopes Barbosa – 14h30 às 16h30 – Jardim 
Paulistano – Ruas: Cassiano Pereira, Francisco Ernesto do Rego, Isaac Catao, José Firmino da Silva, 
Jovino Sobreira de Carvalho, Pedro Otavio de Farias Leite, São Pedro, Severino Galileu; LAGOA 
SECA – 8h às 11h – Chácara: Rancho Alegre, Granja: Krimet Covão, Sítios: Conceicao, Covão.

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

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

DOMINGO, 09/09/2012 – BELÉM – 7h às 12h – Ruas: da Cruz, Independência, Ramiro Alves 
– GUARABIRA – 7h às 12h – Ruas: Abdon Paiva, Antonio Emiliano Santos, Artur Pontes da Silva, 
Augusto Paulino da Silva, Dorinha Sampaio, Genival Braga da Silva, Hermenegildo de Almeida, 
Hermenegildo Ribeiro Gomes, José Artur Pontes Silva, Rosimiro Luiz de Souza, São Jose, José 
Celestino da Silva, São Luiz, Severino Victor de Abreu – 13h às 17h30 – Avenida: Sabiniano Maia, 
Ruas: Antonio Gouveia da Silva, Coronel João Pimentel, Eulina de Almeida, Francisco Camilo Pereira, 
Joca Ataíde, José da Cunha Rego, José Mauricio, Luiz Galvão, Manoel Ferreira Barros, Presidente 
John Kennedy, Ulisses Estanislau de Lucena, Ulisses Meneses de Freitas.

SEGUNDA-FEIRA, 10/09/2012 – CATURITÉ – 13h às 16h30 – Rua: Severino Gervazio Sousa, 
Sítios: Serraria, Serraria de Caturité, Serraria de Cima; CUITÉ – 8h às 11h – Sítio: Curral do Meio; 
ESPERANÇA – 8h às 12h – Ruas: 4 de Outubro, Álvaro Pereira da Costa, Doutor Manoel Cabral, 
Joaquim Santiago, Joaquim Vital, Monteiro Lobato, Presidente Epitácio Pessoa, Presidente Getulio 
Vargas, Senador Epitácio, Silvino Araujo, Silvino Olavo; MOGEIRO – 9h às 11h30 – Sítio: Guararema; 
PILÕES – 7h às 11h – Sítios: Gameleira, Cachoeira, Paulino, Chácara dos Paulino, Pasta; PIRPI-
RUTUBA – 11h30 às 17h30 – Sítios: Castanha Velha, Pedra D Água; SERTÃOZINHO – 11h30 às 
17h30 – Sítio: Marcação; SOLÂNEA – 7h às 11h – Ruas: Amazonas, Bahia, Candido de Sousa, João 
Evangelista Eleutério, Josefa Crispim, Minas Gerais, Para, Rio Grande do Norte, Tancredo Neves.

TERÇA-FEIRA, 11/09/2012 – GUARABIRA – 7h às 11h30 – Ruas: Antonieta Mendes, Antonio de 
Freitas, da Guia, João Batista Galvão, João Galvão, Joca Carteiro, Joventina da Silva, Nicolau da 
Costa Diniz, Santo Antonio, Zuca Alcântara – 12h30 às 17h30 – Ruas: Abdon Paiva, Bila Alverga, 
Doutor Valdemar Farias, Edgar Julio, Felinto Cavalcante, Genival Braga da Silva, Hermenegildo de 
Almeida, Manoel Freitas da Silva, Manoel Lordao, Manoel Valentim, Manu Menezes, Pedro Curima 
de Vasconcelos, Rui Freitas Albuquerque, Siqueira Campos; MOGEIRO – 8h às 13h – Sítio: Linda 
Flor; SOLÂNEA – 7h às 11h30 – Sítios: Olho D’água Seco, Rezende, Santa Tereza.

QUARTA-FEIRA, 12/09/2012 – 
INGÁ – 7h às 12h – Sítios: Cachoeirinha, Pontinha; SERTÃOZINHO – 7h às 10h – Ruas: 

Adroaldo Guedes Alcoforado, Antonia Tavares dos Santos, Dirson Alves Andrade, Felix Retiro, 
Inácio Freitas Mouzin, João F Mousinho, José Freitas Mouzinho, José Lira, José Soares de Sena, 
Presidente Getulio Vargas, São Francisco; SERRA DA RAIZ – 13h30 às 17h30 – Ruas: do Cruzeiro, 
Largo da Matriz, Lourival Freire, Major Costa, Professor João Epifanio, Vereador Antonio E Duarte, 
Vereador Orlando Bernardo da Silva, Sítio: Largo da Matriz; SOLÂNEA – 7h às 10h – Ruas: Cirilo 
da Costa Maranhão, Getulio Vargas, João E Eleutério, João Evangelista Eleutério, Leôncio Costa, 
Presidente Getulio Vargas, Rio de Janeiro; UMBUZEIRO – 8h às 12h30 – Sítios: Boa Vista, Boa 
Vista IV, Cacimba Cercada.

QUINTA-FEIRA, 13/09/2012 – 
BELÉM – 7h30 às 12h30 – Sítios: Angelim, Gameleira, Gameleira de Saviana, Grotão, Lagoa 

de Serra, Manipeba, Matulão – 14h às 17h30 – Sítios: Camelo, Camelo II, Lagoa de Serra; GADO 
BRAVO – 7h às 11h – Ruas: Boa Vista, de Baixo, Sítios: Boa Vista, Boa Vista de Baixo, Boa Vista do 
Abura, Boa Vista Iv, Chá dos Mateus – 14h às 16h – Sítio: Lagoa do Marcos; SANTA CECÍLIA – 8h 
às 12h – Sítio: Cecília de Cima; SOLÂNEA – 7h às 11h30 – Sítio: Lagoa Funda.

SEXTA-FEIRA, 14/09/2012 – ARARA – 7h às 12h – Sítio: Urucu; AROEIRAS – 8h às 12h – Sítios: 
Chá de Torres, Torres, Torres de Cima; DUAS ESTRADAS – 7h às 12h – Sítio: Areia Branca; LA-
GOA DE DENTRO – 13h às17 30h – Ruas: 13 de Maio, 7 de Setembro, Alfredo Chaves, Bevenuto 
Ferreira, Capitão Ló, do Comercio, João Vieira, Manoel Gonçalves Pedrosa, Pedro Vieira Filho, 
Presidente Costa E Silva, René Fereira, São Pedro, Sítios: Arisco, São Pedro; JUAZEIRINHO – 7h 
às 11h – Ruas: 29 de Outubro, 7 de Setembro, Antonio Marinheiro, Direnaldo F Vasconcelos, do 
Sol, João Capitulino, João Crisostomo Ribeiro Coutinho, João Crisostomo Xavier, João Cristovão 
Xavier, João Rodrigues Santos, José Elias de Souza, José Ferreira Tavares, José Lino da Silva, 
José Tavares      , Manoel Vital, Miguel Lucena, Miguel Lucindo, Pedro Avelino Lucena, Prefeito 
Severino Marinhe, Siqueira Campos, Wamberto Clementino Batista. 

SÁBADO, 15/09/2012 – ARARA – 8h às 11h – Sítios: Jabuticaba, Saco, Serra de Arara; SÃO 
JOÃO DO CARIRI – 8h às 11h – Sítio: Logradouro.

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

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

DOMINGO, 09/09/2012 – ITAPOROROCA – 13h às 17h – Ruas: Cônego Faustino Jorge Carvalho, 
do Tambor, Dom Moises Coelho, Ernesto Gomes da Silva, Francisco Francelino de Araujo, João 
Florentino Pereira Neto, José Pereira da Silva, José Pereira da Silva, José Rodrigues Carvalho, 
Monsenhor José Coutinho, Pedro Joaquim de Oliveira; JACARAÚ – 8h30 às 12h – Sítio: Pitanguinha; 
JOÃO PESSOA – 7h30 às 14h – Roger – Avenidas: Airton Senna, Cabo Branco, São Jose, Ruas: 
19 de Marco, Aline Barro da Silva, Conceicao Cabral, Cordeiro Sênior, Dirce Gomes da Silveira, 
Francisco Vigário, Frei Caneca, Genésio de Andrade, Genésio de Andrade, Gouveia Nóbrega, 
Henrique Dias, Ivanilde Picorelle de Lima, Ivo Soares, João Navarro Filho, João Ramalho, Juiz 
Gama E Melo, Leonardo da Silva Per, Leonardo Pereira da Silva, Luzitania, Maria da Silva Ramalho, 
Monsenhor João Coutinho, Monsenhor José Coutinho, Pedro Ulisses, Pereira Pacheco, Perilo de 
Oliveira, Rosendo Narciso dos Santos, Salvador Albuquerque, Severino José do Nascimento, Silva 
Ramos, Santa Rita, Tereza Gomes da Silva Barbosa.

SEGUNDA-FEIRA, 10/09/2012 – BAYEUX – 14h30 às 16h – Tibiri II – Rua: João Antônio 
Mendonça; CRUZ DO ESPÍRITO SANTO - 14h30 às 17h – Sítios: Barra do Riacho, Massangana, 
Massangana II; ITABAIANA – 14h30 às 17h – Sítio: Cariata; ITAPOROROCA – 8h30 às 11h – Sítio: 
Curral Grande; JOÃO PESSOA – 5h30 às 10h – Bancários/Água Fria – Ruas: Alan L de Andrade, 
Eliseu do Rego Luna, Farmacêutico Antonio Leopoldo Batista, Frei Martinho, José Ferreira da Silva, 
Lourenço Vieira de Souza, Pastor José Ferreira da Silva – 5h30 às 7h – Funcionários/Grotão – Ave-
nida: Valdemar Galdino Naziazeno, Ruas: Belo Horizonte, Expedito Delmiro dos Santos, Laudina 
da Cunha Santos, Maria da Penha Farias, Nossa Senhora da Paz, Nossa Senhora do Rosário, 
Severino Bento de Morais – 9h às 9h30 – Bessa – Avenidas: Presidente Afonso Pena, Presidente 
Arthur Bernardes, Ruas: Doutor Damasquins Ramos Maciel, Maria Rosa Jacinto, Paulo Roberto 
de Sousa Acioly – 10h30 às 12h – Mandacaru – Avenida: Presidente Tancredo Neves, Ruas: 18 de 
Maio, Doutor Guilherme Espínola, Eduardo Lemos, Lauro Firmino da Silva, Lauro Firmino da Silva, 
Major Álvaro Monteiro, Melvin Jones, Monte Castelo, Professor Newton Pordeus Seixas, Professora 
Maria Ester Bezerra Mesquita, Sergio Meira, Severino Teixeira de Castro, Tancredo Neves – 11h às 
12h30 – Cristo – Avenidas: Agustim Lara, Orlando Pereira de Brito, Ruas: Agustim Lara, Danilo da 
Penha Paiva, José Francisco da Silva, Luzia Pedrosa, Presidente Carlos Luz – 13h50 às 14h40 – 
Cristo – Avenidas: Agustim Lara, Orlando Pereira de Brito, Ruas: Elias Cavalcanti de Albuquerque, 
Felinto Arruda Escolástico, José Francisco da Silva, Julia Ribeiro, Orlando Pereira de Brito, Presi-
dente Nereu Ramos; LUCENA – 9h30 às 12h – Ruas: Ângelo Custodio da Cruz, Antonio Teixeira de 
Carvalho, Antonio Teixeira de Carvalho, do Rio, José Fernandes da Silva, Julio de Carvalho, Major 
Manoel Candido Sobreira, Maria Rita, Mariana Maria Rita, Rita Raquel de Vasconcelos, Sebastião 
A de Carvalho; MOGEIRO – 10h30 às 11h30 – Sítio: Guararema; PEDRAS DE FOGO – 8h30 às 
12h – Sítios: Água Branca, Mata da Vara, Engenho Novo; RIACHÃO DO POÇO – 10h30 às 12h – 
Sítios: Ribeiro, Riachão do Poço; SAPÉ – 8h30 às 11h – Fazendas: Miriri, Santa Eunice.

TERÇA-FEIRA, 11/09/2012 – BAYEUX – 14h30 às 16h – Rua: Capitão Viturino Correia da Cunha; 
JACARAÚ – 9h às 11h30 – Fazenda: Face Nova, Granja: Carvalho, Sítios: Cajueiro, Campinal, 
Cunha, Macedo, Marreco, Olho D’água, Roncador, Timbó; JOÃO PESSOA – 6h30 às 10h – Tam-
bauzinho – Ruas: Abdias Gomes de Almeida, Deputado Geraldo Mariz, Major Salustiano Ribeiro 
– 7h às 8h20 – Jaguaribe/Trincheiras – Ruas: das Trincheiras, Irineu Joffily, Isidoro Delgado, Major 
Rodolfo Augusto Athayde, Rodrigues Chaves, Rodrigues de Aquino – 9h às 10h – Cristo – Ruas: 
Dinamarca, Egito, Espanha, Fernando Cunha Lima, Humberto Paiva de Carvalho, Industrial João 
Ursulo, Japão, José Tavares, Noruega – 14h às 15h – Cristo – Avenidas: Agustim Lara, Francisco 
Lustosa Cabral, Orlando Pereira de Brito, Ruas: Horacio Trajano de Oliveira, Orlando Pereira de 
Brito – 16h às 17h – Cristo – Avenida: José Borges Coutinho, Ruas: Antonio Teotônio, Belarmino 
Bento Silva, Elias Cavalcanti de Albuquerque, Fernando Cunha Lima, João Cavalcanti Costa, Ma-
noel Antonio de Souza, Paulo Afonso, Professora Daura Cabral Nóbrega, Raimundo de Carvalho 
Nóbrega, Tenente João Batista de Oliveira

LUCENA – 8h30 às 15h – Ruas: Ana Montenegro dos Santos, Benjamin de Souza Falcão, das 
Águas, Egidio Lima de Lucena, Gislene Viana Ferreira, João Francisco Inácio da Silva, João Monteiro 
Falcão, João Monteiro Falcão, Mariano de Souza Falcão, Pedro Gil de Luna; MAMANGUAPE – 8h30 
às 12h – Ruas: 12 de Outubro, Bela Vista, do Meio, Sítios: Cococi, Engenho Novo – 13h30 às 17h 
– Fazenda: Goiti, Sítios: São Luiz, Pitombeira; MOGEIRO – 9h30 às 13h – Sítio: Linda Flor; SANTA 
RITA – 8h30 às 10h – Tibiri – Avenida: Conde, Ruas: Conde, Cristovão Colombo, Doutor Otavio 
Amorim, Ester Gonçalves Cavalcanti, Francisco Guimarães, Jornalista Fernando Ramos, Josa Leite 
Monteiro, Milton Veloso Borges, Otavio Amorim, Veloso Borges – 11h às 12h30 – Avenida: Conde, 
Ruas: Capitão Viturino Carneiro da Cunha, Conde, Cristovão Colombo, Jornalista Fernando Ramos, 
Major Belarmino Pereira de Melo, Telesforio Onofre; SAPÉ – 8h30 às 11h – Ruas: Antonio João de 
Sales, Francisco de Assis Andrade, João Feliciano Filho, José Alves da Cruz, José Rodrigues Chaves, 
Juscelino Kubitscheck, Maria Feliciano da Silva, Mario Cavalcanti de Albuquerque, Sendo Figueiredo. 

QUARTA-FEIRA, 12/09/2012 – BAYEUX – 8h30 às 10h – Rua: Julieta Cadeia; GRAMAME – 9h30 
às 12h – Granjas: Rangel, Santa Luzia, Sulamita, Rua: São Jose, Sítios: Engenho Velho, Gramame; 
JOÃO PESSOA – 6h30 às 10h – Tambiá – Avenida: Monsenhor Walfredo Leal, Rua: Avelino Cunha 
– 8h30 às 12h – João Paulo II – Avenidas: Presidente Juscelino Kubitschek, Valdemar Galdino 
Naziazeno, Ruas: Estudante Suyane Maria de Freitas, Gentil Luiz de Morais, Joaquim Patrício de 
Souza, José Marcelo Costa, Manoel Batista Freire, Marli do Nascimento Souza, Professora Maria 
dos Anjos, Raimundo Adeizo Rodrigues, Saul Sebastião Bezerra, Sebastiana S Santos, Sind Pedro 
Ribeiro, Tereza Meireles Gomes, Valdemar Galdino Naziazeno, Zélia de Oliveira Farias – 14h30 às 
17h – Altiplano – Ruas: Ana Guedes Vasconcelos, Artur Vilhena de Carvalho, Clementina Lindoso, 
Francisco Leite Piancó, Maria das Dores Souza, Maria Yeda Carvalho Vilhena, Olivia de Farias 
Gabino – 8h30 às 10h – Bessa – Rua: Lindolfo José Correia das Neves – 14h30 às 16h – Jardim 
Cidade Universitária – Ruas: Antonio Assunção Jesus, Cecília Rodrigues Siqueira, Jefferson Syrio 
Ferreira de Lima, Pastor Jonathas Barros Oliveira, Pastor Jonathas Barros Oliveira, Radialista An-
tonio Assunção de Jesus, Zélia Medeiros de Araujo – 15h30 às 17h – Valentina – Ruas: Bacharel 
Iomar Moreira Barros, Doutor Valdevino Gregório Andrade, Joaquim de Figueiredo Braga, Moacir 
da Costa Pereira; MARI – 8h30 às 11h – Sítios: Tamuatá, Tamuatá de Cima; SANTA RITA – 11h às 
12h30 – Ruas: Ataíde de Brito, Coronel Edvaldo Tavares Rufino, Deputado Clodomiro Leite, Maestro 
Pedro Santos – 13h30 às 17h – Jardim Europa – Ruas: Ataíde de Brito, Coronel Edvaldo Tavares 
Rufino, Deputado Clodomiro Leite, Maestro Pedro Santos.

QUINTA-FEIRA, 13/09/2012 – CONDE – 8h30 às 11h30 – Loteamento: Nossa Senhora das 
Neves – Rua: Domingos Maranhão; GURINHÉM – 9h30 às 13h – Rua: Buenos Aires, Sítio: Buenos 
Aires; JACARAÚ – 12h às 14h – Sítio: Jardim de Jacaraú; JOÃO PESSOA – 4h30 às 7h – Altiplano 
– Granja: Tambaú, Ruas: Abelardo da Silva Guimarães Barreto, Desembargador Rivaldo Pereira, 
Iracema Guedes Lins, Comerciante Ribeiro Coutinho – 9h30 às 13h – José Américo – Ruas: 
Adélia Soares Peixoto, Arsênio Mangueira da Costa, Benicio de Oliveira Lima, José Bernardino 
Nascimento, Justo Bernardino da Silva – 14h30 às 17h – Alto do Mateus – Ruas: Carmem Miranda, 
Eduardo Batista de Vasconcelos; PEDRAS DE FOGO – 9h30 às 13h – Sítios: Mata da Vara, Santa 
Terezinha; PICUÍ – 11h às 12h30 – Sítio: Mari Preto; RIO TINTO – 8h às 9h – Rua: Catolé; SANTA 
RITA – 8h30 às 12h – Engenho: Vale do Sol – 8h30 às 11h30 – Ruas: Doutor Abdon Miranda, Geni 
Batista, José Dias Porto, José Domingos Porto, Margarida Souza Coutinho, Náutilia Mendonça, 
Padre Amaro, Plinio Bastos, Primo Basílio, Severino Lourenço, Vereador Débora Soares – 8h30 
às 10h – Tibiri II – Avenidas: Guarabira, Industrial Arnaldo Marojá, João Pessoa, Ruas: Barra de 
Santa Rosa, Cuité, Embargador Milton Cabral, Industrial Arnóbio Maroja, Remigio, Santa Luzia, 
Serra Branca, Serra Redonda, Santa Luzia, Sumé – 14h30 às 16h – Tibiri II – Avenidas: Campina 
Grande, Conde, Ruas: Cabedelo, Lagoa de Dentro – 14h30 às 16h – Tibiri II – Ruas: Areia, Bom 
Jesus, Esperança, Ingá, Mogeiro, Solanea.

SEXTA-FEIRA, 14/09/2012 – CAAPORÃ – 9h30 às 13h – Sítio: Capim de Cheiro; CUITÉ DE 
MAMANGUAPE – 10h30 às 14h – Sítio: Cardoso; JOÃO PESSOA – 8h30 às 12h – Ruas: Antonio 
Pádua de Vasconcelos, Chile, Espanha, Estados Unidos, Fernando Cunha Lima, Industrial João 
Ursulo, México, Noruega, Paraguai, Rússia, Suécia – 8h30 às 11h – Geisel – Ruas: Abelardo Targino 
da Fonseca, Edvaldo Ferreira Ouro, Estudante Geraldo Macário Santana de Oliveira, Estudante 
Valéria Cavalcanti de Lima, Fernando Jorge Barros Oliveira, Helio Rodrigues Ferreira, José Orlando 
Souto, Olívio Morais Magalhães, Professora Ana Amélia Silva Pontes, Rubens Coelho Pereira Filho, 
Severina Maria Vasconcelos de Carvalho – 9h30 às 12h – Jardim Veneza – Rua: José Ferreira de 
Lima – 14h30 às 17h – Cruz das Arma/Jaguaribe – Avenida: Cruz das Armas, Ruas: Doutor Silvino 
Nóbrega, Marcilio Dias, Seráfico Nóbrega – 14h30 às 17h – Jardim Cidade Universitária – Ruas: 
Bacharel Wilson Flavio Moreira Coutinho, Comerciante Edilson Paiva Araujo, Juiz Arnaldo Ferreira 
Alves, Nurisman Andrade Carneiro; SANTA RITA – 8h30 às 10h – Tibiri II – Avenidas: Guarabira, 
João Pessoa, Ruas: Bom Sucesso, Coronel Edvaldo Tavares Rufino, Gurinhem, Jerico, Olivedos – 
11h às 12h30 – Tibiri II – Avenidas: Campina Grande, João Pessoa, Mercado Bairro dos Municípios, 
Ruas: Cidade de Puxinanan, Malta, Nova Floresta, Patos, Prata, Santana dos Garrotes, Sítios: Nova 
Floresta – 14h30 às 16h – TIBIRI III – Avenidas: Campina Grande, Conde, João Pessoa, Ruas: 
Paulista, Pocinhos, Riacho dos Cavalos, Santa Terezinha, Sítio: Pocinhos – 14h30 às 16h – Tibiri 
II – Avenidas: Caapora, Campina Grande, Conde, Ruas: Água Branca, Alhandra, Arara, Barra de 
São Miguel, Caapora, Cabaceiras, Pitimbu, Sítios: Água Branca; SÃO MIGUEL DE TAIPU – 9h às 
12h30 – Sítio: Taiupu.

SÁBADO, 15/09/2012 – CONDE – 8h30 às 14h – Granjas: Bailin, Maria do Céu, Rua: Santo 
Antonio, Sítios: Amparo, Caxitu, Caxitu de Baixo, Grota Caxitu, Utinga – 8h30 às 13h – Assenta-
mentos: Boa Vista, Rainha dos Anjos, Santa Helena, Fazendas: Açude do Mato, Boa Vista, Santa 
Maria, São Jose, Granjas: Nossa Senhora da Conceicao, São Joao, Aurora, Ruas: Cuba de Baixo, 
Edite Pereira da Silva, Manoel Gomes da Silva, Marcos Francisco Lopes, Severina Lopes da Silva, 
Severina Pedro de Lima, Antonio Paulino Cunha, José Honório da Silva, Sítios: Açude do Mato, 
Açude do Monteiro, Boa Vista, Cuité, Cuité de Santa Helena, Cuité de Santa Helena, Inhaua, Marau, 
Massangana , São Jose; JOÃO PESSOA – 8h30 às 15h – Distrito Industrial – Rua: das Lagoas; 
PILAR – 8h30 às 11h – Sítio: Jacaré – 14h30 às 17h – Sítio: Barra de Pilar; RIO TINTO – 9h30 às 
13h – Sítios: Maracujá, Passagem da Cobra. 

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

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

DOMINGO, 09/09/2012 – CAJAZEIRAS – 7h30 às 13h – Assentamento: Valdeci Santiago, Sítios: 
Baixio, Barreiros, Caldeirão, Caldeirão dos Dias, Caldeirão dos Sousas, Caldeirão dos Sousas II, 
Logradouro, Mãe Rainha, Minador, Patamute, Queimadas, Xique Xique; CONCEIÇÃO – 9h30 às 
13h; IBIARA – 9h30 às 13h – Fazendas: Monte Cristo, Várzea do Sal, Ruas: Santo Antonio, Sítios: 
Açude Velho, Alves, Angico Torto, Araras, Barra de Cabaça, Barracão, Cabaceiras, Cajazeiras, Caja-
zeiras III, Cosma, Fartura, José Bento, Lagoa Funda, Lagoa Rasa, Monte Cristo, Mutuca, Piranhas, 
Serrinha, Santa Maria, Várzea do Sal, Loureiro; MARIZÓPOLIS – 8h30 às 12h – Avenida: Severino 
Jerônimo Carvalho, Marizópolis/Trecho Da Rodovia BR 230, Ruas: 15 de Novembro, Belarmino 
Rufino de Carvalho, Camilo Gomes Farias, Francisca Pedrosa de Araujo, Francisco de Assis Lopes, 
João Ferreira Araujo, João Ferreira Braga, José Valério Terceiro, Juscelino Kubitscheck, Raimundo 
Cassimiro, Senador Rui Carneiro, Vital de Sousa; PATOS – 7h30 às 12h – Ruas: Alberto Lustosa, , 
Alicio Barreto, Antonio Praxedes dos Santos, Cabo José Benicio, Eduardo Benicio de Araujo, Irineu 
Teodulo, Ismael Tibiri, João Ferreira Lustosa, João Mariano, João Severino de Souza, Luiz Araujo 
Nóbrega, Luzia Norberto da Silva, Manoel Valdevino da Silva, Marina Gouveia Souto, Mario Gomes 
Moura, Misael de Sousa, Pastor Eduardo Mundy, Saulo de Queiroz Melo, Saulo Queiroz, Severino 
Soares, Sítios: Outra Banda, , Santana; SANTANA DE MANGUEIRA – 9h30 às 13h – Área Rural 
do Município de Mangueira; SOUSA – 8h30 às 12h – Ruas: Ana Nery, Carlos Pires de Sá, Coronel 
José Gomes de Sá, Francisco Antonio Bezerra, João Gadelha da Nóbrega, José Fagundes de Lira, 
Manoel Fernandes Aragão, Manoel Gadelha Filho, Manoel Meira, Odom Bezerra, Sady Fernandes 
Aragão; SANTA INÊS – 9h30 às 13h.

SEGUNDA-FEIRA, 10/09/2012 – CAJAZEIRAS – 13h às 17h30 – Ruas: Antonio Fernandes 
Silva, Bruno Bezerra de Melo, Geni Pereira da Silva, José Janio Vilante, Martiliano Soares de 
Souza, Moacir Serafim Se Sousa, Professora Izaneide Bandeira, Professora Tereza Andrade Rolim, 
Protazio de Souza Lima, Santa Cecília, Sebastião Soares de Matos, Teotônio Vilela; CONCEIÇÃO 
– 15h30 às 17h – Sítios: Celeiro, Conceicao, Poço da Pedra; COREMAS – 8h às 11h30 – Ruas: 
Benildo Faustino da Silva, João Salviano, José Garrido de Lacerda, Manoel Cavalcanti, Manoel 
Cavalcante, Manoel Sobrinho, Vicente Gregório de Andrade – 13h30 às 17h – Ruas: Cabo Branco, 
Capitão Antonio Leite, Jandui Carneiro, João Fernandes de Lima, Luiz dos Santos Diniz, Nonato, 
Raimundo Luiz, Raimundo Nonato, Vitoriano Silva, Sítios: Diogo, Riacho da Caeira; SÃO BENTO 
– 8h30 às 11h – Sítio: Barra de Cima – 15h às 16h30 – Ruas: Antonia Monica Conceicao, Antonio 
Cosme Dutra, Atenilza Dantas de Oliveira, Benedito Candido, Berlamino Lucio, Cícero Silvestre, 
Euclides Herculano da Cruz, Francisco Antonio, Francisco Clementino Dantas, Francisco Felipe 
Dutra, Francisco Fernandes Lucio Diniz, Joacil Diniz Araujo, João de Lima Silva, José Carlos Lucio 
Diniz, José Cassimiro da Silva, José Cassimiro de Sousa, José Cezario de Araujo, Leonia Quintina 
Ramalho, Luciana Soares Barros, Maria Almeida, Maria Viana da Costa, Muritiapua, Olegário Sousa 
Carneiro, Sítio: Boa Esperança; SÃO JOSÉ DE CAIANA – 7h30 às 12h – Sítios: Deserto, Panelas, 
Torquato, Umbuzeiro; SÃO JOSÉ DE PIRANHAS – 8h30 às 12h – Sítios: Picada dos Andrades, 
Riachão; MANAÍRA – 14h às 16h30 – Sítios: Areias, Baixio, Caboré, Ganguá, Poto, Samambaia, 
Lira; MATUREIA – 8h30 às 12h – Ruas: São Joao, Sítios: Santa Tereza, São Joao; UIRAÚNA – 
6h30 às 13h – Ruas: Alto da Bela Vista, Antonio Francisco Sobrinho, Antonio Magalhães, Antonio 
Vicente do Nascimento, Bela Vista, Brasiliano Vieira, da Cibrazem, Francisco Correia de Queiroga, 
Francisco Eneas de Alencar, Francisco Mariano de Almeida, Governador Antonio Mariz, João 
Batista da Silva, João Miguel de Souza, Joel Vieira da Silva, José Batista da Silva, José Delmiro 
Fernandes, Moises Luiz de Araujo, Pedro Augusto Fernandes, Silvestre Fernandes, Vicente Batista 
Nunes, Sítios: Alto Bela Vista, Belo Monte.

TERÇA-FEIRA, 11/09/2012 – CAJAZEIRAS – 8h às 12h30 – Avenida: Pedro Moreno Gondim, 
Ruas: Antonio Felix Rolim, Luiz Antonio Bezerra, Maria de Lourdes Gomes, Neuribertison de Sousa 
Meireles, Pedro Moreno Gondim, Peregrino da Costa; CATOLÉ DO ROCHA – 8h45 às 11h15 – Ruas: 
Avany Suassuna Maia, Capitão Manoel Benicio, Floriano Peixoto, Genival Diniz, José Bonifacio, 
José Pereira de Sousa, Presidente Castelo Branco, Venâncio Neiva – 15h às 16h30 – Ruas: Ál-
varo Azarias, Angelina Mariz Maia, Cândida Bela, Capitão Manoel Benicio, Castelo Branco, José 
Bonifacio, Massilon Cavalcante Filho, Presidente Castelo Branco, Princesa Isabel; LAGOA – 9h 
às 10h30– Sítio: Lagoa de Cima; JOCA CLAUDINO – 8h30 às 13h – Rua: Santa Rita, Sítio: Santa 
Rita; PATOS – 8h30 às 11h – Fazenda: Mocambo de Baixo, Sítios: Mocambo, Riacho do Mocambo; 
PAULISTA – 7h30 às 13h – Sítios: Acento da Pedra, Almas, Almas de Baixo, Barra de Caiçara, 
Bilhar, Escondido, Jatobá, Lagoa do Junco, Queimadas, Queimado, Queimado III, Saco do Moleque, 
Santa Maria, Santa Maria de Baixo, Varjota, Várzea do Agostinho; SÃO JOSÉ DE CAIANA – 8h30 
às 12h – Sítio: Mata Velha; SOUSA – 7h30 às 13h – Fazendas: Mãe D’água, Matias do Rocha, 
Granja: da Dorinha, Sítios: Conselho, Mãe D’água.

QUARTA-FEIRA, 12/09/2012 – CATOLÉ DO ROCHA – 8h30 às 12h30 – Avenida: Deputado 
Américo Maia, Ruas: Avany Suassuna Maia, Cantidiano de Andrade, Castelo Branco, Deputado 
Américo Maia, Francisco Hosano de Sousa, Genival Diniz, José Bonifacio, Presidente Castelo 
Branco, Venâncio Santiago; SANTA INÊS – 10h às 13h – Sítio: Santa Inês.

QUINTA-FEIRA, 13/09/2012 – BONITO DE SANTA FÉ – 8h30 às 12h – Fazenda: Bonito Velho, 
Ruas: Isaura Juvino da Silva, Raimundo Oliveira; CAJAZEIRINHAS – 8h às 10h30 – Ruas: Admil-
son Leite de Almeida, Amário Vieira de Lima, Baruque Rodrigues, Deputado Levi Olimpio Ferreira, 
Edmilson Leite de Almeida, Francisco Alves de Lima, Francisco Pires, Inês Nunes de Morais, José 
Francisco de Almeida, José Idelfonso de Almeida, Manoel Alves de Sousa, Manoel José dos Santos, 
Manoel Tirbutino, Nova, Praxedes Ferreira de Lima, Severino Alves Sobrinho, Virgilio Valdomiro 
Costa, Sítios: Cajazeirinha, Jalerinhas – 12h30 às 17h – Ruas: Antonio Cesário Silva, Antonio 
Mael dos Santos, do Rosário, Edmilson Leite de Almeida, Francisco Alves de Lima, Inês Nunes de 
Morais, Joaquim Amaro da Silva, Joaquim Idelfonso de Almeida, Manoel Batista dos Santos, Manoel 
Cassiano Costa, Manoel José dos Santos, Maria de Fátima de Almeida Sousa, Pedro Honório, 
Pedro Jacó de Almeida, Raimunda Rodrigues Pereira, Sítios: Cajazeirinha, Tamuatá; CATOLÉ DO 
ROCHA – 8h30 às 13h – Ruas: Ana Maria de Lima Almeida, Deputado Américo Maia, Sinfronio 
Gonçalves; ITAPORANGA – 10h às 11h30 – Sítios: Taboleiro, Tabuleiro; PATOS – 8h30 às 12h – 
Ruas: Deputado Janduy Carneiro, João Felipe Ramalho, Natalia de Figueiredo, Natalia Figueiredo, 
Paulo Leite, Ranieri Mazile, Severino Dutra; SÃO BENTO – 10h30 às 13h – Sítio: Barra de Cima; 
SOUSA – 8h30 às 13h – Sousa/Trecho Da Rodovia BR 230, Avenida: Nelson Meira, Ruas: Adeilde 
Vieira de Oliveira, Antonio Damião, Gastão de Medeiros Forte, Domiciano Pires Braga, Raimundo 
Pereira Oliveira, Tiburtino Rabelo de Sá, Timóteo Pereira de Moraes, Lindalva Dias.

SEXTA-FEIRA, 14/09/2012 – AGUIAR – 14h30 às 17h – Sítio: Riacho do Mel; CATOLÉ DO RO-
CHA – 8h30 às 12h – Avenida: Deputado Américo Maia, Ruas: Deputado Américo Maia, Francisco 
Hosano de Sousa, José Pereira de Sousa, Macilom Cavalcante, Massilon Cavalcante Filho, Noel 
Veras, Sinfronio Gonçalves – 9h30 às 11h30 – Ruas: Álvaro Azarias, Américo Hermenegildo, Ange-
lina Mariz Maia, Diomedes Lobo, Evaldo Barreto, Francisco Custodio da Silva, Genésio Rodrigues, 
Isaura Rosado, Otilia Maia; DESTERRO – 8h30 às 12h – Sítios: Couro Grosso, Jatobá, Jatobá 
Baixo, Lagoa do Poente, Poço do Joao, Riacho dos Porcos; ITAPORANGA – 13h30 às 17h – Sítios: 
Malhada Grande, Várzea do Boi; POMBAL – 8h30 às 13h – Pombal/Trecho Da Rodovia BR 427, 
Avenida: Dom Pedro II, Ruas: Antonio Fernandes de Almeida, Domingos de Medeiros, Isaura Juvino 
da Silva, João Ferreira dos Santos, Joaquim Ferreira Santos, José Ferreira Alves, Julimar Lopes 
de Medeiros, Nelson Gonçalves, Paulo Roberto; SÃO BENTO – 10h30 às 13h – Sítios: Genipapo, 
Várzea Grande; SOUSA – 8h30 às 13h – Fazenda: São Jose, Sítio: Várzea; TRIUNFO – 8h30 às 
12h – Distrito: Barra do Juá, Sítios: Barra, Barra do Juá.

SÁBADO, 15/09/2012 – BREJO DOS SANTOS – 13h30 às 17h – Ruas: Américo Maia, Antonio 
Benjamin da Cruz, Antonio Benjamim, Apolônio Pereira de Sousa, Conrado Severino, do Mercado, 
Edésio Lins, Floriano Peixoto, Guilhermino José de Santos, José Bonifacio Fragoso Diniz, José 
Calixto da Silva, José Francisco da Silva, Manoel de Barros, Manoel Emídio, Manoel Francisco, 
Manoel Francisco da Silva, Manoel Luz, Serafim Maciel de Andrade; CARRAPATEIRAS – 8h30 às 
12h – Sítio: Caldeirão; CAJAZEIRAS – 8h30 às 12h – Avenida: Pedro Moreno Gondim, Ruas: 7 
de Setembro, Doutor Coelho, Engenheiro Coelho Sobrinho, Felismino Coelho, Hercílio Regino de 
Souza, São Sebastião, Tiburtino Cartaxo, Sítio: Arruído; POMBAL – 7h30 às 8h30 – Ruas: Antonio 
Kenvi Gomes Pereira, Benigno Barreto, Candido Assis Queiroga, Helio Bezerra Wanderley, Isaura 
Juvino da Silva, João Fernandes de Lima, João Josias de Sousa, Joaquim Ferreira Santos, Joaquim 
Ferreira Sousa, Manoel Bezerra de Sousa, Odilon José Assis, Olívio Arnaud de Assis, Olívio Arruda 
de Assis, Olívio José de Assis, Sebastião Fortunato Sá, Severino Gomes Souto, Severino Gomes 
Souza, Vida Nova; SOUSA – 8h30 às 13h – Sousa/Trecho Da Rodovia BR 230, Ruas: Gastão 
de Medeiros Forte, João Alves, Jocélio Rocha de Sá; SÃO BENTO – 8h às 11h30 – Sítio: Terra 
Nova – 15h às 17h – São Bento/Trecho Da Rodovia BR 110, Avenidas: Cícero Dias de Oliveira, 
São Sebastião, Senador Ruy Carneiro, Ruas: Ana Maria Ribeiro, , Benedito Saldanha, Bernardo 
Vieira Santos, Doutor Joaquim Ribeiro, Florêncio Candido Ramalho, Francisco de Paula Saldanha, 
Joaquim Ferreira Lucio, Padre Sandoval Ferreira, Pedro Eulampio da Silva, São Sebastião; SÃO 
JOSÉ DE PIRANHAS – 8h30 às 12h – Sítio: Mangação.

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

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2012
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do Pregoeiro, torna público para conheci-

mento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, no dia 20 de setembro 
de 2012 às 14:00 horas (horário local), cujo objeto é a Contratação de pessoa jurídica, através de 
registro de preços, para futura e eventual  aquisição de becas para Júri destinada a servidores e 
magistrados, conforme detalhamento no Termo de Referência  anexo a  este Edital confeccionado 
pela Gerencia de Contratos deste Tribunal. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos na sala 
da Comissão de Licitação, no 5º andar do Anexo Administrativo Des. Archimedes Souto Maior, 
situado à Praça Venâncio Neiva, s/n – Centro – João Pessoa – PB, nos dias úteis de segunda à 
quinta-feira  de 13:00 às 18:00 horas e às sexta-feira das 08:00 às 13:00 horas, através do telefone 
(083) 3216-1456, ou ainda pelo e-mail comlic@tjpb.jus.br. A obtenção do edital poderá ser feita no 
sítio do Tribunal de Justiça da Paraíba www.tjpb.jus.br. 

João Pessoa,  05 de setembro de 2012
Marcelo Ferreira de Andrade

Pregoeiro TJ-PB

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

Registro na CGE Nº 12-01436-5
Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE N. 039/2011 e 023/2012, torna público que no dia 20 de setembro de 2012, às 09:00 
horas, na sala de licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº. 042/2012. Objeto: Aquisição 
de 2.500(duas mil e quinhentas) toneladas de Sulfato de Alumínio Sólido para aplicação nas ETAS 
dos Regionais da CAGEPA, no Estado da Paraíba. Adquirir o edital ou obter informações na Sede 
da CAGEPA, rua Feliciano Cirne, 220, no bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Fone/
fax: 3218-1208 – e-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente no 
site www.cagepa.pb.gov.br.

 João Pessoa, 05 de setembro de 2012.
Lucio Flavio Souto Batista

Pregoeiro

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇO 
 TOMADA DE PREÇOS Nº 007/12

Registro CGE Nº. 12-01015-9
OBJETO: Aquisição de instrumentação mecânica para substituição das tomadas de pressão 

dos equipamentos da RDGN e formação de estoque sobressalente, em conformidade com o Anexo 
2 – Termo de Referência.

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através da sua Comissão Permanente de 
Licitação constituída pela Decisão DE. PRE 049/11, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 
24/12/2011, torna público para conhecimento dos interessados, de acordo com as disposições 
da Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações posteriores, a CLASSIFICAÇÃO do licitante BAHIA 
CONTROL COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com proposta de preço no valor 
global de R$ 55.114,45 (cinquenta e cinco mil cento e catorze reais e quarenta e cinco centavos). 

ISABELA ASSIS GUEDES
Presidente CPL

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

DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SERHMACT
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA ABERTURA DA PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRÊNCIA Nº- 001/2012- REGISTRO CGE Nº12.00457-3
A SECRETARIA DE ESTADO DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊN-

CIA E TECNOLOGIA - SERHMACT através da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela 
Portaria GS nº. 032/2012, publicada no DOE na edição de 16/08/2012, e em consonância com o 
disposto na Lei n°. 8.666/93, que trata das Licitações e Contratos Administrativos, avisa que a data 
de ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 03 – PROPOSTA COMERCIAL do Lote 1, da Concorrência 
01/2012/SERHMACT, marcada para o dia 06/09/2012, foi prorrogada para o dia 12/09/2012, às 
10:00 horas, no local marcado no endereço mencionado no preâmbulo do Edital.

Wanhington Luis Soares Ramalho
Presidente CPL/ SERHMACT

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO PANAMERICANO S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº JOSE LUIS DE BRITO, CPF: 873.015.474-04, PARA QUE 
COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO 000043050411, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO PANAMERICANO S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº JOSE RANULFO LIRA DE ASSIS, CPF: 176.137.364-
15, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, 
Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS 
PARCELAS DO CONTRATO 000045702631, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE 
ADOÇÃO DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA 
TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO PANAMERICANO S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº LUIZ ALVES PINHEIRO, CPF: 142.913.394-53, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, 
SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCE-
LAS DO CONTRATO 000046047708, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO 
DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS 
EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO PANAMERICANO S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª MARIA DA CONCEIAO DO NASCIMENTO DE PAIVA, 
CPF: 826.680.604-78, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO 
NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGA-
MENTO DE SUAS PARCELAS DO CONTRATO 000043345416, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, 
SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM 
MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO PANAMERICANO S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª MARIA DA LUZ BARROS DA COSTA, CPF: 501.754.754-
15, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, 
Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS 
PARCELAS DO CONTRATO 000043559527, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE 
ADOÇÃO DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA 
TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO PANAMERICANO S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº PAULO DE OLIVEIRA BERNARDINO, CPF: 725.923.704-
04, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, 
Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS 
PARCELAS DO CONTRATO 000043621779, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE 
ADOÇÃO DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA 
TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

USS INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.225.233/0001-34, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2761/2012 
em João Pessoa, 22 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Multi-
familiar C/04 Unidades Habitacionais, dotado de sistema de esgotamento sanitário (fossa séptica 
e sumidouro), na Rua Júlio Porfírio de Queiroz – QD. 178 LT. 134 – Alto do Mateus – Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-003321/TEC/LO-0875.

ALEXANDRO GERALDO DE ALENCAR – CNPJ/CPF Nº 800.386.381-34, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2972/2012 em João Pessoa, 28 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação Multifamiliar C/02 Unidades Habitacionais, dotado de sistema de esgotamento sanitário 
(fossa séptica e sumidouro), na Rua Edvandro dos Santos Morais, QD. 184, LT. 064 - PARATIBE– 
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-005200/TEC/LO-3491.

DAMIÃO CAVALCANTE DA SILVA – CPF Nº 691.510.914-53, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 – GM – CHEBROLET – Placa: LIA – 2719-PB – Percurso: Bayeux – PB e 
Região e até 150 km da Sede da SUDEMA. Processo: 2012-006478/TEC/AA-1629.

BRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.322.418/0001-79, torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia nº 2803/2012 em João Pessoa, 22 de agosto de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: Edificação multifamiliar, com respectivo sistema de tratamento dotado de tanque séptico e 
sumidouro, na Rua Oceano Atlântico, Nº 67, QD 100, LT 367 – Jardim Oceania – Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-004710/TEC/LP-0974.

BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 10.322.418/0001-79, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Instalação – Edificação Multifamiliar com 10 Unidades Habitacionais AC- 849m² - Jardim Oceania 
– João Pessoa – PB. Processo: 2012-006427/TEC/LI-1640.

ELO CENTRAL LOGISTICA E TRANSP. LTDA – CNPJ Nº 02.923.650/0001-34, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Alteração (Renovação), para Armazenagem e Logística em Geral, situada na Rua Manoel C. de 
Melo, 04/05 – ALHANDRA – PB. 

ELO CENTRAL LOGISTICA E TRANSP. LTDA – CNPJ Nº 02.923.650/0001-34, torna                                                         
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença 
de Operação (Renovação), para Armazenagem e Logística em Geral, situada na Rua Manoel C. 
de Melo, 04/05 – ALHANDRA – PB.

ARYELLYSON RODRIGUES SILVA – CPF Nº 096.063.214-01, torna público que requereu à SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 – SAVEIRO – Placa: OFA-8628 – PB – Percurso: 2012-006345/TEC/AA-1578.

JOELSON DE OLIVEIRA – CNPJ/CPF Nº 018.470.334-40, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3124/2012 em 
João Pessoa, 3 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Lava Jato, na Rua 
Juiz José Alfredo da Nóbrega – Nº 20b – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2010-
001490/TEC/LO-0455.

João Pessoa > Paraíba > quinta-FEiRa, 6 de setembro de 2012Publicidade
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N279/2012
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 01/10/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, 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 - 12-01435-6
João pessoa, 05 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 N290/2012
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 02/10/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de material de expediente, destinado a Diversos Orgãos, 
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 - 12-01441-3
João pessoa, 05 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 N291/2012
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 aquisição de medicamentos, destinado a Secretaria de Estado da 
Saúde - SES, 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 - 12-01434-8
João pessoa, 05 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 N300/2012
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:

Contratação de empresa para prestação de serviços de refeições tipo almoço e café da manha 
para os servidores dos órgãos da Administração direta e indireta do Governo do Estado da Paraiba, 
destinado a Secretaria de Estado da Administração - SEAD, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-01456-3
João pessoa, 04 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 N309/2012
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 19/09/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de extintores de incêndio para as quatorze gerências regionais e escolas estaduais, 
destinado a Secretaria de Estado da Educação - SEE, 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 - 12-01453-8
João pessoa, 05 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 N310/2012
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 19/09/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de utensílio para cozinha (panela, lixeira e carro coletor de lixo), destinado a Secretaria 
de Estado da Educação - SEE, 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 - 12-01466-2
João pessoa, 05 de setembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

KLEDSON HONORATO DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 10.546.964/0001-93, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 
2410/2012 em João Pessoa, 10 de agosto de 2012 – Prazo: 93 dias. Para a atividade de: Publicidade 
Volante Veículo FIAT/STRADA WORKING de Placa NQK 8928/PB - Em Toda Cidade – Município: 
SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2012-004634/TEC/AA-0671.

JM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ Nº 02.677.710/0001-86, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença 
de Operação Nº 402/2010/PROC. Nº 2010/000603 – Fabricação de Produtos de Limpeza – AC: 
700,0m² - Centro – MALTA – PB. Processo: 2012-006493/TEC/LO-3706.

O BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA (LOJA B 029), torna público que reque-
reu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação para 
Comércio Varejista de Produtos Alimentícios e Outros - Comercialização de Medicamentos, situado 
a Av. Severino Bezerra Cabral, 1190 Bairro do Catolé – Campina Grande – PB – CEP 58.104-170. 
Processo: 2012-006364/TEC/LO-3671.

POLIMASSA ARGAMASSAS LTDA – CNPJ/CPF Nº 00.850.507/0001-34, torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 3019/2012 
em João Pessoa, 29 de agosto de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Lavra de Areia em 
Tabuleiro de forma mecanizada, numa área de 48,72 hectares, referente ao Processo DNPM Nº 
846.253/2006, na Fazenda Santo Antonio – Zona Rural Município: PEDRAS DE FOGO – UF: PB. 
Processo: 2011-005058/TEC/LP-0165.

POLIMASSA ARGAMASSAS LTDA – CNPJ/CPF Nº 00.850.507/0001-34, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação, para 
Lavra de Areia área de 48,72 ha, situado na Fazenda Santo Antonio – Zona Rural – Pedras de Fogo.

JOSIANE LUIS DE SALES – CPF Nº 008.684.584-57, torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 – FORD KA – Placa: MNP-5685-PB – Percurso: São Miguel de Taipu – PB e 
Região – até 150 km da Sede da SUDEMA. Processo: 2012-006208/TEC/AA-1525.

EDUARDO CESAR DE LACERDA – CNPJ/CPF Nº 018.586.974-25, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3005/2012 
em João Pessoa, 29 de agosto de 2012 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Condomínio 
Residencial com 36 (trinta e seis) lotes, no Condomínio das Acácias no LOT. Cidade dos Colibris 
– José Américo – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-004082/TEC/LO-3322.

CASA FORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 09.598.616/0001-80, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença 
Prévia 2012-006461/TEC/LP-1119, para Construção de Galpão Comercial, situado a Av. João Tota, 
S/N – Mandacaru – João Pessoa – PB.

WARWICK RAMALHO DE FARIAS LEITE – CPF Nº 288.272.604-04, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia 2012-006482/
TEC/LP-1121. Para Construção de Habitação Multifamiliar, situado a Rua Tertuliano de Castro, 
S/N – Bessa – João Pessoa – PB.

MARIA JERUSA MARTINS FORTE – CNPJ/CPF Nº 191.104.564-49, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2936/2012 
em João Pessoa, 28 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Implantação de um 
Edifício residencial com apartamentos dotado de sistema de fossa com sumidouro, na Via Local 
ST 57 QD. 0236 LT. 0214 – LOT. Novo Milênio – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2012-003493/TEC/LO-3154.

ELARIO MARTINS TOMAZ – CNPJ/CPF Nº 442.164.594-04, torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2941/2012 
em João Pessoa, 28 de agosto de 2012 - Prazo: 78 dias. Para a atividade de: Publicidade Volante 
Veículo TOYOTA/HILUX de Placa MMT 5336/PB Cor Prata – Em Toda a Cidade e Região – MA-
MANGUAPE – Município: UF: PB. Processo: 2012-005351/TEC/AA-1096.

INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO – CNPJ/CPF Nº 15.170.465/0001-68, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Instalação para a atividade de: Fabricação de Artefatos de Concreto Armado massa de concreto 
argamassa, na Rodovia PB 032 km 13,5 – Zona Rural – Município: PEDRAS DE FOGO – UF: PB. 
Processo: 2012-006335/TEC/LI-1633.

PALÁCIO DAS BATERIAS LTDA - torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente, a Licença Ambiental de Renovação e Alteração de Endereço, para Palácio das Baterias 
LTDA, com nº CNPJ Nº 10.571.149/000265, localizado na Rua PC Valdemar Galdino Naziazeno 
nº 383, Ernesto Geisel, CEP: 58075-000 - João Pessoa – PB.

FALCO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.722.524/0001-40, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia nº 2891/2012 em João Pessoa, 27 de agosto de 2012 – Prazo: 360 dias. Para a atividade 
de: Edificação Multifamiliar com 30 unidades, na Rua José Simões Araújo S/N – Jardim Oceania 
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-004989/TEC/LP-0988.

GUEDES GOUVEA CONSTRUTORA LTDA – CNPJ Nº 13.109.124/0001-51, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia, 
para Edificação Multifamiliar, situado a Rua Capitão Eustaquio Alves Bezerra – QD 30 Lote 341 – 
Parque do Sul II – Gramame – João Pessoa – PB.

PAULO ROBERTO NEIVA DE GOUVEA – CNPJ/CPF Nº 003.597.184-34, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3081/2012 em João Pessoa, 31 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação Multifamiliar C/02 Unidades Habitacionais, dotado de sistema de esgotamento sanitário 
(fossa séptica e sumidouro), na Rua Sem Nome, 5288 – LOT. Parque Sul II – Gramame – Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-005029/TEC/LO-3457.
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