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LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,010 (compra) R$ 2,011 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,930 (compra) R$ 2,070 (venda)
EURO   R$ 2,640 (compra) R$ 2,642  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora Altura

Fonte: Marinha do Brasil
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l  Programação da Semana Nacional do Trânsito começa terça-feira na Paraíba
 
l  Parceria entre Estado e IFPB vai oferecer curso de Segurança do Trabalho  
 
l  Estação Experimental da Emepa em JP realiza hoje, às 8h, leilão de animais
 
l  Unipê inscreve para minicurso gratuito Ipea Mapas que acontece terça-feira
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Juiz eleitoral em CG manda 
prender diretor do Google

Os sete candidatos a pre-
feito de JP vão assinar um 
compromisso de  adotar 
políticas públicas  contra o 
trabalho infantil. PÁGINA 17

A Polícia Civil indiciou 
seis PMs pelo assassinato de 
de Tiago Moreira de Araújo. 
Eles são acusados de tortura 
seguida de morte. PÁGINA 16

O juiz da 17ª Zona Elei-
toral em CG, Ruy Jander Tei-
xeira, mandou prender o di-
retor-geral do Google Brasil 
que se recusou a identificar 
o usuário que postou um 
vídeo satirizando o can-
didato a prefeito Romero 
Rodrigues. PÁGINA 4

Candidatos a 
prefeito vão assinar 
termo contra o 
trabalho infantil

Seis PMs são 
indiciados por 
assassinato de 
técnico em CG 

na capital

violência

nublado com 
chuvas ocasionais

UEPB convoca 
85 candidatos 
aprovados em 
concurso público

Caixa oficializa 
os bolões de 
apostas das 
casas lotéricas

Cenário Cia. de 
Dança apresenta 
espetáculo hoje 
em João Pessoa 

Foto: Marcos Russo

Foto: Divulgação

Foto:Evandro pereira

A Deusa que Há em Mim faz 
parte da mostra Curta Dança

CPI do Congresso Nacional discute a 
violência contra a mulher na PB PÁGINA 18

Famílias paraibanas são as que 
mais gastam com remédios

No NorDESTE

PÁGINA 11

Desrespeito
Tráfego de motos nas passarelas coloca 
os pedestres em risco. o Dnit vai instalar 
barreiras para impedir a passagem dos 
veículos e animais nesses locais. PÁGINA 13

o governador ricardo Coutinho recebeu as integrantes da CPI



UN

A instalação de um Centro de Opera-
ções na 76ª Zona Eleitoral, conforme anun-
ciou o juiz Eduardo José de Carvalho, res-
ponsável pela propaganda política nas ruas 
de João Pessoa, é um avanço significativo na 
fiscalização desta fase que antecede o dia 
das eleições. Como se diz no jargão popular, 
quanto mais se aproxima a hora da onça be-
ber água, mais se ampliam as possiblidades 
de compra e venda de votos.

O Centro terá à sua disposição policiais 
civis, militares, federais e rodoviários prontos 
para atender e averiguar as denúncias desta 
prática irregular de corrupção eleitoral. A ci-
dade, garante o juiz, já foi devidamente ma-
peada e os principais pontos de “comerciali-
zação” de votos também foram localizados.

A compra de votos é, sem dúvida al-
guma, o  crime eleitoral mais praticado no 
Brasil, principalmente nos pequenos muni-
cípios nos quais os eleitores têm baixo nível 
de consciência política. E muitos são os po-
líticos que o cometem ao distribuir aberta-
mente dinheiro com os eleitores, sem falar 
na oferta de material de construção, de bu-
tijões de gás, de remédios entre as famílias 
carentes das periferias.

De um lado, a oferta de donativos e a 
entrega de dinheiro sem nenhum receio da 
lei, tornou-se uma arma para os políticos 
profissionais; do outro, o recebimento de 
tais ofertas por parte dos eleitores, tornou-
-se uma espécie de vício. Vício. Há casos 
em que alguns eleitores ficam contando os 
anos, os meses e os dias até  chegar a época 
das eleições para obterem tais benefícios,  
como se não soubessem  que ao receber 
esse tipo de ajuda cometem crime tanto 

quanto os políticos que os corrompem. 
Em João Pessoa, conforme já detectado 

pelo juiz da propaganda eleitoral, as mo-
vimentações mais estranhas ocorrem em 
pontos comerciais. Revela o magistrado que 
a moeda de compra nesses locais não é o di-
nheiro real. A “moeda” na maioria dos casos 
pode ser um bilhete, um papel, uma senha 
ou qualquer outro instrumento que não 
seja propriamente o dinheiro. Isto, porém, 
enfatiza o juiz, não será impedimento para 
a ação policial, pois os agentes estão treina-
dos para identificar o que é movimento nor-
mal e o que não é. 

O brasileiro reclama muito da corrupção 
dos políticos e espera muito  que esta mácu-
la seja extirpada dos nossos costumes, mas, 
para isto acontecer necessita-se não só  da 
determinação das autoridades competentes  
como da vontade da sociedade civil e, sobre-
tudo, da atitude do eleitor para repudiar es-
ses e outros tipos de crimes eleitorais. 

Há muitos políticos que preferem pa-
gar para ver, acreditando que  a lei eleitoral 
não será cumprida e que poderão se safar 
de suas penalidades.  Estes ainda não se de-
ram conta que o Brasil está mudando. Agora 
mesmo o país acompanha o histórico julga-
mento do mensalão em curso no Supremo 
Tribunal Federal. As condenações estão sen-
do decretadas e a ninguém deverá surpre-
ender o fato de que políticos e empresários 
corruptos poderão ir para a cadeia. 

Fica, por fim, o alerta: não há corrup-
tor sem corrompido. E no atual processo 
eleitoral de João Pessoa o que se espera é 
que, cometendo tal crime, sejam ambos pu-
nidos: candidatos e eleitores.

Alguém disse que se você quiser 
saber do que, de grandioso, um ser 
humano é capaz, ponha-se na  Sisti-
na. Mas o vasto, bíblico  Semi-Árido 
Irregular brasileiro, já produziu vá-
rios livros monumentais de igual po-
der, como Os Sertões, Grande Sertão: 
Veredas, e O Romance da Pedra do 
Reino.  Agora me deparo  com ensaio 
de igual envergadura, publicado por 
A União em 2002, Dom Sertão, Dona 
Seca, tão absurdamente pouco lido 
quanto divulgado. 

Nunca consegui deixar de ver Os 
Sertões como não sendo um romance 
de revolucionária forma. Foi como 
também li as quatrocentas páginas 
com novecentos e dezessete notas de 
rodapé ( por onde flui, subterrânea, 
vasta erudição) do colosso sitoniano, 
que me revelou o grande Brasil no 
Brasil em que vivemos e que desco-
nhecemos. 

Dono de terras, mas filiado ao 
PCdoB, Sitônio é radical e inespe-
rado em tudo, fato normal no Reino 
Encantado do Sertão de Ariano. Isso 
me faz vê-lo como novo autor épico à 
revelia. 

A vida, o sertanejo, o sertão 
transbordam do seu livro. Daí que, 
mesmo quando discordo dele, eu o 
leio com respeito, justamente pelo 
conhecimento e pela paixão com que 
foi produzido:

- O sertão é fértil porque é seco 
-  diz e prova. 

- A transposição virá – vaticina - . 
Não por necessidade da obra, mas 

pela necessidade das empreiteiras 
– o maior poder político atuante no 
Brasil. 

- A causa dos sem-terra é revo-
lucionária – acrescenta - , mas sua 
proposta é reacionária, pois legitima 
e sedimenta a propriedade. Os sem-
-terra não querem o fim da proprie-
dade, querem a propriedade para 
eles também.

E garante:
- Todos são favoráveis à reforma 

agrária – menos Marx, Lenine, eu e 
Trotsky.

Mas há mais. No Grande Sertão 
do Sitônio há uma infinidade de Ve-
redas, como os combates pela eman-
cipação de Princesa, a liderança de 
grande figuras femininas, a definição 
do que foram os místicos de Canu-
dos, do Juazeiro, de Triunfo, a po-
sição irredutível em que o ensaísta 
se mantém contra o presidente João 
Pessoa, em defesa de José Pereira, 
dos Suassunas, Dantas e dos Cunha 
Lima. Mas concordo quando diz que 
o Nordeste é a região brasileira mais 
fértil de lutas.

Se um país, uma nação, “um 
reino encantado”, tem que ter sua 
Bíblia, Alcorão, sua Divina Comédia, 
suas peças de Shakespeare, parece-
-me que o Polígono das Secas, o 
Semi-Árido Irregular tem que adotar 
esse imprescindível Dom Sertão, 
Dona Seca. Que venha, portanto, 
nova edição dele, e que seja distribu-
ída por todos os nordestinos, como o 
Novo Testamento pelos crentes. 

A piscina da embaixada norte-ame-
ricana em Benghazi, capital da Líbia, foi 
a única dependência da representação 
diplomática que saiu incólume do incên-
dio de 11 de setembro. Fiéis islamitas, 
indignados com um filme insultuoso ao 
profeta Maomé, atearam fogo às embai-
xadas norte-americanas, alemãs e do 
Reino Unido em diversos países na últi-
ma terça-feira – aniversário do atentado 
às Torres de Nova Iorque por militantes 
do Islã.

O site da CIA é parcimonioso de no-
tícias quanto ao incidente diplomático. 
Pouco acrescenta sobre o fato, limitando-
-se a dizer que o episódio está cercado 
de mistérios. A polícia da Líbia prendeu 
dois homens que presume suspeitos. 
Não se sabe se eles serão enviados para 
a base naval de Guantánamo, que os EUA 
mantêm na ilha de Cuba. A base tem sido 
usada como centro de interrogatório de 
prisioneiros islâmicos que os EUA captu-
ram nas insurreições mundo afora.

No Brasil, o 11 de setembro foi mar-
cado pela tentativa de requesto à presi-
denta Dilma Roussef, por uma mulher 
que tentou invadir o Palácio do Planalto. 
Até agora, nenhum grupo ativista assu-

miu a responsabilidade pelo atentado. 
O site da CIA nada informa sobre o fato. 
A mulher – Edmeire Celestino da Silva, 
29 – revelou aos guardas palacianos que 
apenas queria se casar com a presiden-
ta. Ela estava desarmada, mas reagiu a 
socos e pontapés à ação dos guardas.

A segurança do Palácio conseguiu 
contornar a crise disparando apenas 
dois tiros de balas de borracha, segundo 
informa o noticiário policial de Brasília. 
O mesmo não se deu com os atentados 
às embaixadas norte-americanas, alemãs 
e do Reino Unido. Esses incidentes con-
taram com a participação de centenas de 
pessoas, muitas armadas, que atearam 
fogo aos prédios e gritaram palavras de 
ordem como “Não há outro Deus senão 
Alá e Maomé é o seu profeta”.

No atentado de Benghazi pereceram 
o embaixador mais três funcionários, ao 
que tudo indica vítimas das chamas e da 
fumaça que tomaram conta do prédio. 
Não se sabe ainda se os diplomatas fo-
ram atingidos por disparos dos manifes-
tantes. O site da CIA não relata a causa 
mortis das vítimas, apenas adianta que 
será feita uma necropsia nos cadáveres 
pelo IML da agência. 

Editorial

Um
O gigantesco Dom Sertão de Sitônio

Contra a corrupção eleitoral

Nada de novo no front

Secretaria do Tesouro Nacio-
nal acaba de adotar nova me-
todologia no cálculo que ava-
lia se Estados, Distrito Federal 
e Municípios podem firmar 
operações de créditos, mu-
dança constante na Portaria 
306/2012, do Ministério da 
Fazenda, publicada esta se-
mana. Para fechar operações, 
por exemplo, os Municípios 
precisam do aval da STN, sem 
o qual não é possível obter as 
operações de crédito.
 A Secretaria analisa, por 
exemplo, se os Municípios têm 
condição de pagar os juros do 
crédito captado nas institui-
ções bancárias. 

Há apenas 22 dias das elei-
ções, toda e qualquer pes-
quisa constata o elevado 
número de eleitores inde-
cisos para a escolha do seu 
candidato a vereador. Pelo 
excesso de  candidatos, 
(são dezenas) é decisão 
que só sai mesmo na undé-
cima hora..

O Plenário do TJ-PB rejeitou, por 
unanimidade, a remoção do juiz 
Valério de Andrade Porto para a 
Primeira Vara da Fazenda Públi-
ca de Campina  Grande. O veto 
baseia-se em retenção injusti-
ficada dos autos e a ausência 
frequente do magistrado na uni-
dade judiciária de que é titular.

Para o senador Pedro 
Simon(PMDB-RS), a  “CPI do 
Cachoeira”, presidida pelo se-
nador Vital Filho, luta para que 
o inquérito avance além do que 
já se sabe. E acentua: “estão 
atuando em desacordo com 
os postulados elementares do 
decoro parlamentar”.

Nesses tempos de política em lodaçal, um bom exemplo  vem de Porto Ale-
gre. A Câmara Municipal daquela cidade decidiu  que os salários dos verea-
dores, do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais permanecerão os 
mesmos de hoje para a próxima legislatura. O projeto aprovado congela os 
vencimentos dos parlamentares e do prefeito até o fim de 2016.

A Câmara Federal começa a de-
bater a exigência da Ordem dos 
Advogados do Brasil de que os 
bacharéis em Direito passem no 
exame da Ordem para poderem 
exercer a profissão de advogados. 
Já são 18 propostas em trami-
tação pedindo o fim deste tipo 
exame. 
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“O site da CIA não relata a causa mortis das vítimas, apenas adianta 
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O Conselho Superior do MP-
-PB homologou os nomes de 
31 candidatos a promotor  
de Justiça substituto, que 
passaram pela fase de en-
trevista e a investigação so-
cial procedida nesses casos.  
Agora, os candidatos estão 
aptos a participar da próxima 
etapa do concurso, nos dias 
16, 17 e 18 de outubro, com 
a realização da prova oral.

PENEIRA

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

 W. J. Solha - wjsolha@superig.com.br Sitônio Pinto - sitoniopinto@gmail.com
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Vitor Márcio Ribeiro 
Médico PHD em Parasitologia

combate se faz com 

No Brasil, 
também há 
vacinas que 
auxiliam na 
proteção 
dos cães. 

disseminação da Leishmaniose Visceral Canina (LVC) é uma 
realidade em várias regiões brasileiras. Considerada uma 
doença infecciosa de caráter crônico, a Leishmaniose Visceral 
(LV) pode afetar animais e humanos, o que a torna uma das 
principais zoonoses mundiais, com casos notificados em 88 
países, distribuídos em quatro continentes. 
No Brasil, a LV apresenta uma ampla distribuição geográfica, 
além de ser uma ameaça presente durante todo o ano, em 
todas as regiões do país. Um dos problemas da doença é falta 
de conhecimento sobre a prevenção. Faltam campanhas de 
esclarecimento e boa parte dos donos não sabe como agir 
quando a doença se manifesta. Como não tem cura, apesar 
da resistência dos donos a eutanásia é a única alternativa 
indicada nesses casos para amenizar o sofrimento do animal.
Na entrevista abaixo o médico Vitor Márcio Ribeiro, PHD em 
Parasitologia e professor de doenças infectocontagiosas na 
Escola de Veterinária da PUC Minas alerta sobre a doença e 
apresenta dicas que auxiliam na prevenção

O que é Leishmaniose Visce-
ral Canina (LVC)?

A LVC é uma doença transmi-
tida pelo flebotomíneo Lutzomyia 
longipalpis, um pequeno inseto ala-
do conhecido popularmente como 
Mosquito Palha, Cangalhinha ou Bi-
rigui, que quando infectado com o 
protozoário Leishmania infantum, 
o dissemina para diversos hospe-
deiros. 

Qual o principal transmissor 
da doença? 

O cachorro é considerado o 
principal hospedeiro em ambien-
tes urbanos, entretanto, animais 
silvestres, gatos e até mesmo o ho-
mem podem ser infectados. 

Segundo dados epidemioló-
gicos do Ministério da Saúde, na 
última década foram registrados 
mais de 34 mil casos humanos no 
país, sendo observados o aumento 
da taxa de letalidade e a dissemi-

nação para novas áreas, incluindo 
as urbanas, tornando a doença um 
grave problema de saúde pública 
no Brasil. 

Quais são os principais sin-
tomas observados nos animais 
afetados pela LVC? 

É importante salientar que 
cerca de 60% dos animais infec-
tados não apresentam sintomas. 
Nos sintomáticos podem ser ob-
servadas desde lesões na pele, 
como descamação e feridas na re-
gião do focinho, cotovelo, orelhas 
e cauda, até sintomas sistêmicos, 
como apatia, perda de peso, cres-
cimento anormal das unhas, al-
terações oculares (conjuntivites, 
inflamações da córnea e pálpe-
bras), artrites, diarreias, vômitos 
e sangramento intestinal. Nos ca-
sos mais graves, podem ocorrer o 
comprometimento de rins, baço e 
fígado. Em qualquer dessas situa-
ções, a consulta com um especia-
lista médico veterinário se torna 
essencial. 

Como a LVC é diagnosticada?
Muitos animais podem estar 

infectados e não manifestar sinto-
mas. Isso ocorre quando o animal é 
resistente ao protozoário ou quan-
do a doença está em período de in-
cubação. O diagnóstico só pode ser 
confirmado por meio de exames 
laboratoriais, que são solicitados 
pelo médico veterinário especiali-
zado. Somente o médico veteriná-
rio está apto a avaliar o estado de 
saúde do animal e a interpretar os 
exames realizados.  

A
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EXCLUSIVO

Ainda não existe um método de diagnóstico que seja 100% específico 
para identificação da Leishmaniose Visceral Canina. Porém, a asso-
ciação dos vários métodos disponíveis permite a obtenção de diag-
nósticos com boa sensibilidade e especificidade. Ao observar que seu 
animal está com sintomas que podem ser indicativos de Leishmanio-
se, é importante que você consulte um veterinário de sua confiança o 
mais rápido possível.
O diagnóstico da Leishmaniose é complexo e requer a realização 
de vários exames laboratoriais associados ao exame clínico para se 
chegar a um resultado definitivo. Geralmente, são realizados exames 
iniciais de triagem, chamados exames sorológicos (Elisa e Rifi) e de-
pois devem ser solicitados os exames parasitológicos ou moleculares 
para confirmar a infecção. Não existem métodos de diagnóstico que 
sejam 100% confiáveis.
Portanto, recomenda-se:
Utilizar sempre mais de um método diagnóstico durante o exame de 
um animal suspeito de estar com Leishmaniose Visceral Canina, pois 
o uso isolado de determinada técnica pode dar margem à ocorrência 
de falsos negativos ou falsos positivos.
Peça ao veterinário que acompanhe a etapa de coleta do material 
para garantir que a mostra seja adequadamente coletada e conserva-
da, e que seja enviada a um laboratório credenciado e de confiança.
Sempre realizar um exame parasitológico ou molecular para confir-
mar a infecção.

Diagnóstico

Da redação

Leishmaniose:

Existem formas de prevenir a 
contaminação do animal?

Para evitar a disseminação dos 
focos da doença no país e a conse-
quente contaminação dos animais, 
é importante que os proprietários 
mantenham atitudes preventivas. 
Uma delas é a utilização de inseti-
cidas específicos no ambiente ou 
diretamente nos cães. Entre os in-
seticidas centrados nos cães, pode-
mos citar o Advantage® Max3, da 
Saúde Animal da Bayer HealthCare. 
Esse produto, à base de permetrina, 
repele o inseto e protege o cão da 
picada, evitando assim que ele seja 
infectado. Esse e outros produtos 
disponíveis no mercado, além da 
repelência ao inseto transmissor da 
Leishmania infantum, o que impe-
de as suas picadas, também podem 
possuir eficácia contra pulgas e car-
rapatos. 

Existem outras medidas?
Outras ações preventivas po-

dem minimizar os riscos de trans-
missão, como por exemplo, evitar 
passear com o animal ao amanhe-
cer, final da tarde ou durante a noi-
te, períodos em que há maior ativi-
dade do inseto transmissor; colocar 
telas protetoras especiais contra 
flebotomíneos (seus orifícios são 
a metade do tamanho usados na 
proteção contra os mosquitos) em 
portas e janelas e, nos quintais, re-
tirar matéria orgânica, como raízes, 
frutas e folhas de plantas no solo, a 

fim de eliminar criadouros desses 
insetos. 

Todas essas ações preventivas 
minimizam os riscos de contágio do 
animal, especialmente nas cidades 
com grande número de casos regis-
trados. 

No Brasil, também há vaci-

nas que auxiliam na proteção dos 
cães. E lembre-se, sempre procu-
re um médico veterinário antes 
de qualquer decisão sobre a do-
ença. Somente este profissional 
compreende o quanto o animal 
é precioso e importante em sua 
vida.

prevenção
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Em cima da hora

Diretor do Google pode ser preso
DETERMINAÇÃO DE JUIZ DE CG

Edmundo Luiz negou a quebra 
de sigilo de internauta que 
ridicularizou Romero Rodrigues

O juiz da 17ª Zona Elei-
toral em Campina Grande, 
Juiz Ruy Jander Teixeira da 
Rocha, responsável pela Co-
ordenação da Propaganda de 
Mídia e Internet determinou 
ontem a prisão em flagrante 
do diretor geral do Google 
Brasil Internet Ltda. O man-
dado de prisão foi enviado à 
Polícia Federal após Edmun-
do Luiz Pinto Balthazar ter 
negado a quebra de sigilo 
de dados na internet de um 
usuário anônimo que pos-
tou um vídeo ridicularizan-
do a imagem do candidato a 
prefeito Romero Rodrigues 
(PSDB). 

No vídeo, que foi posta-

do no sítio You Tube, através 
do nickname “Humor Paraí-
ba”, Romero aparece falan-
do sobre a educação e, ao 
cometer um equívoco sobre 
o significado da sigla IDEB, 
surge uma alteração na voz 
e aparece a imagem do per-
sonagem Chaves, dizendo: “o 
candidato do Tablet promete 
investir na educação, mas 
nem a sigla do Ideb ele sabe”, 
frase considerada ofensiva 
pela Justiça Eleitoral. 

“A montagem tem o ob-
jetivo de denegrir a imagem 
do candidato, de forma a 
servir de chacota na rede 
mundial, além de poder se 
caracterizar caso de difama-
ção e injúria, tratando-se de 
fato que merece imediato 
repúdio”, afirmou o juiz Ruy 
Jander.

O Google havia entrado 
com um pedido de recon-
sideração, alegando que a 
veiculação do vídeo faz uma 
simples sátira amparada pelo 

art. 5º da Constituição, que 
garante a livre manifestação 
do pensamento assegurada 
na nossa Carta Magna. 

O juiz responsável pela 
Coordenação da Propagan-
da de Mídia e Internet, en-
tretanto, encarou o pedido 
como “clara recusa dolosa ao 
cumprimento de ordem da 
Justiça Eleitoral”, afirmando 
ainda que “há de se adotar 
as medidas necessárias para 
que o poderoso provedor da 
internet respeite a legislação 
brasileira e as autoridades 
constituídas”.

O juiz eleitoral encarou 
ainda como duvidosa a legi-
timidade do provedor para 
defender a permanência na 
internet de vídeo postado 
pelo usuário anônimo e de-
terminou que, após a prisão 
em flagrante, o diretor do 
Google só seja liberado, me-
diante fiança, depois de com-
provado o cumprimento da 
ordem judicial.

FOTO: Divulgação

Priscylla Meira
priscyllameira@gmail.com

Não há confirmação de greve dos 
Correios na Paraíba. Foi o que infor-
mou ontem, em nota, a Empresa de 
Correios e Telégrafos. Em todo o Brasil, 
apenas em Minas Gerais e Pará houve 
a deflagração da greve no último dia 
11. Na quinta-feira (13), os Correios in-
gressaram com dissídio coletivo no Tri-
bunal Superior do Trabalho (TST), em 
Brasília. A ação é de natureza mista: 
revisional, jurídica e de greve. 

A primeira, de acordo com o co-
municado, pede a revisão do acórdão 
vigente, fruto do dissídio de greve 
de 2011 e que tem validade por qua-
tro anos. A segunda é para esclarecer 
dúvidas sobre a cláusula que trata do 
vale-refeição/alimentação extra, for-
necido pela empresa a todos os traba-
lhadores em dezem-
bro. A terceira pede a 
intermediação do TST, 
em vista da greve e do 
esgotamento das ne-
gociações.

A audiência de 
conciliação e instru-
ção foi marcada para 
a próxima quarta-fei-
ra (19), às 10h30, na 
sede do TST, em Bra-
sília. Em virtude des-
ta medida, conforme 
avaliação da direção 
dos Correios, é pro-
vável que os sindica-
tos venham a adiar 
qualquer movimento 
de paralisação antes da audiência ser 
realizada.

A ECT esclareceu que os benefí-
cios do plano de saúde não serão reti-
rados. Qualquer mudança que venha 
a ocorrer em relação a plano de saúde 
– diz a nota – será para modernizar o 
benefício que atende e protege quase 
400 mil vidas em todo o país. Qual-
quer eventual mudança será comuni-
cada de forma transparente e respon-
sável em respeito ao trabalhador e a 
sua família.  

Com relação ao faturamento, o 
comunicado esclarece que a estimativa 
de lucro de R$ 15 bilhões é em relação 
a receita total da empresa no exercí-
cio financeiro de 2012, e não apenas o 
lucro. Em 2011, a empresa apresentou 

um lucro líquido de R$ 883 milhões de 
reais, o maior da sua história. 

A nota enfatizou ainda que, com 
base em dados do Departamento de 
Coordenação e Governança das Em-
presas Estatais (DEST), a classe ecetista 
foi a que obteve maiores ganhos no 
período 2003-2011 com 138% de rea-
juste salarial, sendo 35% de aumento, 
além de outros benefícios. O salário-
-base inicial de um cargo de nível mé-
dio, com o reajuste de 5,2%, iria para 
R$ 991,77. Se somado o adicional de 
atividade que os carteiros recebem, o 
vencimento subiria para R$ 1.289,30.

Nos últimos 21 meses, a empresa 
contratou 10 mil novos empregados e 
está admitindo mais 9.904 novos traba-
lhadores até 2013; investiu R$ 250 mi-

lhões na compra de 14 mil 
veículos e equipamentos e 
na construção, reforma e 
ampliação de 700 unidades 
operacionais, administrati-
vas e de atendimento.

O que diz o Sintect-PB
A greve dos trabalha-

dores dos Correios e Te-
légrafos pode começar a 
partir da 0h da próxima 
quarta-feira (19). Na úl-
tima assembleia da cate-
goria, realizada semana 
passada, foi deliberado 
que as atividades seriam 
paralisadas em 11 de se-
tembro. Porém, o prazo 

para que a decisão seja tomada foi 
prorrogado para o dia 18, com pers-
pectiva de deflagração da greve no 
dia seguinte. 

Emanoel de Souza, secretário ge-
ral do Sindicato dos Trabalhadores em 
Correios e Telégrafos do Estado da Pa-
raíba (Sintect-PB), disse que hoje será 
realizada uma plenária dos servidores, 
em Brasília (DF). Na próxima segunda-
-feira (17), está marcada uma reunião, 
às 14h, para discutir o assunto. “Espe-
ramos avançar em outra proposta que 
evite a greve no dia 19. A empresa 
encaminhou nesta quinta-feira o jul-
gamento para o dissídio coletivo, mas 
já disse que está disposta a retomar a 
negociação e retirar do dissídio”, de-
clarou o sindicalista.

Diretoria dos Correios nega 
confirmação de greve na PB

IMPASSE

A audiência de 
conciliação e 
instrução foi 
marcada para 
a próxima 
quarta-feira, 
às 10h30, 
na sede do TST, 
em Brasília

A empresa contratou 10 mil novos empregados e está admitindo mais 9.904 até 2013

Rio de Janeiro – A Caixa Econômi-
ca Federal vai oficializar os “bolões” 
de apostas que são feitos por brasilei-
ros de todo o país de forma informal, 
não oficial, nas casas lotéricas. O novo 
produto, Bolão Caixa, foi anunciado 
ontem, no Rio de Janeiro, pelo vice-
presidente de Fundos de Governo e 
Loterias da Caixa, Fábio Ferreira Cleto, 
e entrará em operação no dia 1º de 
outubro próximo.

 De acordo com Cleto, com a oficia-
lização, a partir do momento em que 
for montado o bolão em uma casa lo-
térica, haverá um número de bilhetes 
correspondente ao número de cotas. 
“Se você entra com dez pessoas se co-
tizando para fazer um bolão, você vai 
ter a emissão de dez recibos de aposta, 
cada um contemplando uma cota de 
um dez avos desse bolão. Porque já vai 
ter a segurança de o apostador estar 
participando do bolão de forma oficial 
e com toda a garantia de que ele pode 
ir pegar o prêmio correspondente à 
sua cota”, disse à Agência Brasil.

O Bolão Caixa, segundo ele, terá 
um teto de 100 apostadores, mas não 
há limite financeiro. A aposta mínima 
será R$ 10, divididos em duas cotas de 
R$ 5 cada. Fábio Cleto informou ainda 

que a partir de negociação com os lo-
téricos, feita pela Secretaria de Acom-
panhamento Econômico (SAE), ficou 
acordado que será até 35% o percen-
tual de prêmio que eles poderão co-
brar de taxa de administração de um 
bolão. Ressaltou que, ao mesmo tem-
po, as pessoas poderão montar um 
bolão entre os amigos e apenas regis-
trá-lo na casa lotérica, sem nenhuma 
cobrança de taxa de serviço.

A criação do Bolão Caixa acaba 
com a informalidade e com o risco de 
um apostador participar de um bolão 
e não receber o prêmio. “Alguns casos 
já ocorreram e a Caixa sempre foi sen-
sível a essa demanda dos próprios loté-
ricos para a constituição da estrutura 
tecnológica que contemplasse isso”. 
Cleto disse que não se trata de uma 
estrutura simples, porque ela permite 
o pagamento em cotas, ou parcelas. 
“As pessoas podem ir pegar individu-
almente. Elas não precisam ir todas 
juntas pegar o prêmio. Segundo ele, 
isso demandou grande esforço da área 
de tecnologia da informação (TI) da 
Caixa“. O novo produto já foi homolo-
gado pela Caixa, passou por todos os 
processos e se acha, no momento, em 
fase de distribuição para as lotéricas.

Caixa oficializa os bolões de 
apostas nas casas lotéricas

EM TODO O PAÍS

O G overno do Estado, 
por intermédio da Compa-
nhia de Desenvolvimento da 
Paraíba (Cinep), vai dar mais 
um passo para a implantação 
da 1ª Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no mu-
nicípio de Alhandra. A partir 
desta segunda-feira (17), o 
diretor de Desenvolvimento 
Econômico da Cinep, Juliano 
Gorski Antônio, vai partici-
par em Fortaleza (CE) de um 
treinamento de cinco dias 
promovido pela Associação 
Brasileira de ZPES (Abrazpe) 
e Fédération Mondiale des 

Zones Franches (Femoza). 
O Treinamento Intensivo 

em Implantação, Gestão e Pro-
moção de Zonas de Processa-
mento de Exportação (ZPES) 
vai reunir representantes de 
mais de 20 ZPES brasileiras. O 
evento termina no próximo dia 
21 e tem  como objetivo a capa-
citação de executivos no uso de 
novas tecnologias que facilitem 
a gestão de seus empreendi-
mentos.  “ É uma oportunidade 
de capacitarmos nossos téc-
nicos para a gestão da atração 
de investimentos de indústrias 
com perfil exportador, a fim 

de alavancar as exportações 
paraibanas e gerar emprego e 
renda para o Estado”, explicou 
Juliano Gorski.

De acordo com a progra-
mação do seminário, os par-
ticipantes terão a oportuni-
dade de conhecer o conceito, 
histórico, objetivos, padrões 
internacionais de leis de ZPE. 
Os treinamentos serão minis-
trados por renomados profis-
sionais da área, como o presi-
dente da Fédération Mondiale 
des Zones Franches (Femoza), 
com sede em Genebra na Suí-
ça, Juan Torrents.

Cinep faz preparativos para 
implantar ZPE em Alhandra

CAPACITAÇÃO
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Carlos Pereira escreve 
sobre o ex-governador 
Antônio Mariz
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João Cláudio Moreno 
faz dois shows em 
João Pessoa

Companhia Cenário 
se apresenta hoje no 
Centro Histórico
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HUMOR DANÇA

O músico paraibano Azeitona– 
nome artístico de Gilvando 
Pereira da Silva, que nasceu 
em Itaporanga – realiza, a 
partir do meio-dia de hoje, na 
Praça Rio Branco, localizada 
no Centro Histórico da capital, 
sua primeira apresentação 

solo no Sabadinho Bom, projeto realizado 
pela Prefeitura Municipal, através da Fun-
jope (Fundação Cultural de João Pessoa). 
Em entrevista para o jornal A União, ele 
antecipou que sua expectativa é de que haja 
o comparecimento de um grande público ao 
show, garantindo que tocará “muito chori-
nho e gafieira” no repertório de 20 músicas, 
incluindo algumas canções do primeiro CD 
independente, intitulado Azeitonizando, 
lançado no final do ano passado. 

Além de faixas do álbum solo, lançado 
na Estação Cabo Branco, em João Pessoa, 
Azeitona disse que pretende tocar no Sa-
badinho Bom - onde já se apresentou com 
o Quarteto de Trombones, do qual é um 
dos integrantes - composições de autores 
como Gonzaguinha, Dominguinhos e Luiz 
Gonzaga. Ele se fará acompanhado pelo que 
denominou de base, ou seja, os músicos Sér-
gio Gallo (baixo); Glauco Andrezza (bateria); 
Igor Wendell (teclado); Fabiane (cavaqui-
nho) e Francisco Fernandes (pandeiro). 

“O Sabadinho Bom é um evento im-
portante, porque tem servido de espaço 
para que os artistas locais mostrem seus 
talentos”, comentou Gilvando Pereira da 
Silva, o Azeitona, que integra o Quarteto 
de Trombones desde a criação do grupo, 
em 1990. A propósito, ele garantiu que, en-
quanto toca no conjunto, pretende continuar 
realizando o projeto paralelo de lançar 
discos solos. “Foi uma satisfação pessoal”, 
confessou ele, ao justificar o lançamento 
do disco Azeitonizando. Disposição nesse 
sentido ele demonstrou ao antecipar, inclu-
sive, que já pensa em um novo projeto para 
2013. Trata-se da gravação de um DVD de 
música popular brasileira, cujo repertório 
inclua obras de compositores como Sivuca 
e os maestros Chiquito e Duda.

De 1989 a 1994, Azeitona foi trombo-
nista titular da Orquestra Sinfônica Jovem 
da Paraíba. A partir de 1994 até 1998, 
integrou – na mesma condição - a Orques-
tra Sinfônica da Paraíba. A graduação no 
bacharelado em trombone pela Univer-
sidade Federal da Paraíba, Campus I em 
João Pessoa, ocorreu em 1995, tendo sido 
aluno dos professores Radegundis Feitosa 
e Sandoval de Oliveira.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Músico paraibano apresenta, hoje em João Pessoa, repertório 
de chorinho e gafieira e músicas do primeiro CD independente

Azeitona vai tocar músicas 
de seu disco Azeitonizando 

e composições de 
Dominguinhos, Gonzaguinha 

e Gonzagão 

no Sabadinho Bom

Aliás, Gilvando Pereira da Silva confes-
sou guardar boas lembranças do saudoso 
trombonista Radegundis Feitosa. “Para 
mim ele continua vivo na memória. Além 
de meu amigo, era um grande profissional, 
capacitado, que gostava de tocar e fazia tudo 
com perfeição”, disse o instrumentista, que 
tomou gosto pela música ainda em Itapo-
ranga, quando integrava a banda do Colégio 
Diocesano.

Azeitona aprofundou seus estudos na 
música quando se mudou para a cidade 
de João Pessoa. Em 2002, participou do 
Festival Internacional de Trombones na 
University of North, promovido pelo In-
ternacional Trombone Association (ITA) 
no Estado do Texas (EUA). Fundador e 
integrante Quarteto de Trombones da Pa-
raíba, ele tem tocado em eventos nacionais 
e internacionais e participou da gravação 
de três discos. 

Sócio fundador e representante re-

gional da Associação Brasileira de Trom-
bonistas (ABT), Azeitona é professor de 
trombone na Escola de Música da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), atuando nos cursos de bacharelado, 
técnico, básico e extensão. 

Sobre o projeto
O Sabadinho Bom é considerado uma 

das ações culturais que mais se adaptou 
ao ambiente do Centro Histórico da cida-
de de João Pessoa e já se consolidou no 
calendário do Município. O evento ocorre 
semanalmente na Praça Rio Branco, para 
onde aflui muitos espectadores - inclu-
sive turistas – para assistir às atrações, 
que podem ser locais e nacionais. A área 
- também conhecida como Praça do Erá-
rio – está localizada em frente ao Iphan 
(Instituto do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional), entre as Ruas Visconde 
de Pelotas e Duque de Caxias.

Azeitona
pretende gravar um 
DVD de música
popular brasileira, 
com obras de
compositores como 
Sivuca e os 
maestros Chiquito 
e Duda

Azeitona
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Vivências

Era 15 de setembro de 1995. Há exatamente 17 
anos  o governador Antônio Mariz, no seu leito de 
morte, vivia mais uma noite de agonia. Do lado de 
fora da Granja Santana, residência oficial, dezenas de 
pessoas se postavam junto aos muros, enquanto nos 
jardins e terraços internos, outras dezenas – dessa 
vez de jornalistas – montavam plantão permanente 
em busca das últimas notícias sobre o estado de saú-
de do governador, cada vez pior.

Ao quarto do enfermo, poucos tinham acesso: 
Sua mulher Mabel, suas filhas Adriana e Luciana e 
seus irmãos José e Inácia, além de sua mãe Noemi e 
sua tia Irene que dali não arredavam pé, e os médi-
cos que o acompanhavam desde o início da pertinaz 
moléstia que o vitimou – os doutores Ricardo Maia, 
Manoel Jaime e Marcos Magalhães.

Os amigos mais íntimos e os seus auxiliares 
diretos (entre os quais eu me incluía) desde a sema-
na anterior vinham se revezando numa vigília que 
era mais solidária do que cívica. Afinal, ali estava a 
expirar um homem que, pela história de vida, mere-
cia todas as homenagens – político sério e coerente, 
determinado e decidido, preparou-se a vida inteira 
para governar o seu Estado mas, em menos de 9 me-
ses de administração, estava impiedosamente conde-
nado à morte.

Nos dias que antecederam à sua lenta agonia, 
ainda teve lucidez e coragem para, já com a voz 
prejudicada pela dificuldade de respirar, instruir 
alguns dos seus secretários de como proceder com o 
seu vice que assumiria em definitivo o mandato que 
ele – a tanto custo – recebera do seu povo numa das 
eleições mais belas que a história política da Paraíba 
já produziu.

Lembro bem que, três dias antes de morrer, es-
tive com ele que, deitado no leito, semi-coberto por 
um lençol branco, com aparelhos para ajudar a res-

piração ao lado, com o tubo de oxigênio na cabeceira, 
me perguntou sobre o projeto que – para atender um 
pedido seu – Oscar Niemeyer fizera para o Centro 
Cultural de Sousa, um dos seus grandes sonhos, jun-
to com o Canal da Redenção. Ele que já vira, quando 
ainda a saúde lhe permitiu, os primeiros rabiscos do 
grande arquiteto, pediu-me que não deixasse a ideia 
morrer com ele e visualizou o grande espaço cultu-
ral que, na sua querida terra natal, no alto da Caixa 
D’água, seria visto por todos que passassem ao longo 
da BR-230.

Naquela longa noite de agonia, estivermos à es-
pera do desenlace: Muitas foram as garrafas de café 
que consumimos e quem era fumante, vários maços 
de cigarro consumiu. Afinal, de manhã cedo, os jor-
nalistas informavam que, apesar do estado gravíssi-
mo do governador, o seu organismo havia resistido a 
mais uma noite de sofrimento e de dor.

Durante todo o dia seguinte,  porém, os seus ór-
gãos vitais deram sinais de exaustão e o fim parecia 
cada vez mais próximo. Finalmente, no começo da 
noite daquele fatídico 16 de setembro, após a hora 
do Angelus, o coração de Mariz não suportou mais e 
parou.

Recordo – e ainda agora quando escrevo, me 
emociono – que após ouvir o Dr. Ricardo Maia dizer 
que Mariz já não vivia, não pude conter as lágrimas 
e ao sair da granja, ao cruzar o primeiro batente do 
terraço, meio zonzo, instado por uma repórter de te-
levisão, ainda tive a condição de balbuciar, entrecor-
tada pelo choro quase convulsivo, a frase que jamais 
esquecerei:

- Morreu Antônio Marques da Silva Mariz, 
um exemplo de dignidade num homem público. A 
Paraíba perdeu um estadista e eu perdi um grande 
amigo.

Eternas saudades dele!   

As drogas legais sintéticas, 
também conhecidas como legal 
highs, são substâncias desenvol-
vidas em laboratório que simu-
lam os efeitos psicoativos das 
drogas ilegais, tais como maco-
nha, ecstasy, LSD ou cocaína, mas 
que não utilizam ingredientes ou 
princípios psicoativos proibidos 
por lei.

Estas substân-
cias surgiram na 
Europa a partir de 
meados dos anos 90 
na forma de drogas 
herbáceas (herbal 
highs), vendidas em 
pílulas à base de 
efedrina (princípio 
ativo extraído da 
planta asiática ma 
huang), que prome-
tiam efeito similar 
ao do ecstasy ou 
LSD.

Em 1997, a 
empresa britânica Herbal High 
Company lançou uma nova ge-
ração de produtos mais fortes 
com efedrina: Bliss Extra (que 
simulava o ecstasy), Road Runner 
(cocaína) e Space Kadet (LSD). 
Já no ano 2000, com a proibição 
da efedrina, veio uma nova gera-
ção bem mais potente de drogas 
legais, à base da substância BZP 
(1- benzil-piperazina), desen-
volvidas na Nova Zelândia pela 
empresa Stargate International, e 
que deram origem ao termo legal 
highs.

Segundo alguns relatos da 

época, o próprio governo neoze-
landês passou a trabalhar junto 
com alguns produtores destas dro-
gas numa tentativa de empreender 
uma política de redução de danos, 
que visava diminuir os riscos dos  
usuários, regulando tais drogas 
em vez de proibi-las. 

Em 2008, no entanto, o novo 
governo da Nova 
Zelândia resolveu 
proibir o BZP, contu-
do até os dias atuais 
esta droga continua 
sendo a base das “le-
gal highs” mais popu-
lares, e ainda é legal 
em alguns países da 
Europa e do resto do 
mundo. 

No Reino Unido, 
o mercado destas 
drogas também se ex-
pandiu na década de 
90, especialmente por  
uma brecha legal que 

permitia a venda de “cogumelos 
mágicos”. Desta forma, aconteceu 
uma explosão de vendas destas 
substâncias nesta região entre os 
anos de 2000 a 2004. Assim, em 
2005 o governo decidiu proibir o 
produto. Como resultado da proi-
bição, os comerciantes lançaram 
uma variedade imensa de alterna-
tivas, incluindo outros cogumelos, 
como os “salvia”, por exemplo, 
bem como um grande número de 
ervas psicoativas que mimetizam 
os efeitos de algumas drogas ile-
gais existentes.

Mesmo considerando as ini-

ciativas de alguns países espalha-
dos por todo o mundo, de proibir a 
produção e comercialização destas 
drogas, certamente os resultados a 
curto prazo não surtirão os efeitos 
desejados, pois com centenas de 
variações químicas possíveis, facil-
mente os fabricantes substituirão 
as substâncias proibidas e lança-
rão rapidamente novos produtos 
no mercado. Da mesma forma, não 
haverá dificuldade para estes em 
modificar a estrutura molecular 
de uma substância proibida, tor-
nando-a legal. Ao tempo em que 
também conseguem obter efeitos 
farmacológicos análogos ou mais 
fortes, evitando desse modo a ação 
da Justiça.

No Brasil algumas destas 
substâncias são comercializadas 
com os seguintes nomes: Special 
k (Ketamin ou Super k); Ice, tam-
bém conhecida por Cristal, Speed, 
Meth etc; GHB (Rape Drug); Sal-
via; LSA; Cogumelos; Chá do Dai-
me; Natureza Divina; Divinorium; 
Jardim Enteogeno etc.

Como vemos, certamente é 
necessário agir prioritariamente 
em campanhas educativas infor-
mativas que visem mudar este 
comportamento consumista, haja 
vista, que as poucas que existem 
são descontínuas, e mesmo quan-
do conseguem alguma diminuição 
ou estabilidade do consumo de 
alguma substância, logo se des-
cobre que o que houve foi apenas 
uma migração do uso de uma 
droga para outra da moda. Infeliz-
mente.

jornalista - ademilson1956@gmail.com

Azeite na praça
É bem verdade que, até mesmo pelas 

atrações que já proporcionou, o “Sabadinho 
Bom” (projeto musical da Praça Rio Branco), já 
é hoje uma das melhores oportunidades para 
se ouvir boa música e para se encontrar bons 
amigos.

Mas, sem desmerecer os demais artistas, 
a atração de hoje é muito especial porque se 
trata de um dos nossos melhores músicos, o 
trombonista Azeitona. E ele, claro, não estará 
só.

Nos teclados, contará com os dedos ele-
trizantes de Igo, um cara novinho, mas de 
um domínio espetacular também na sanfona; 
Sérgio Galo marcando e solando o seu incon-
fundível contrabaixo; e Glauco Andrezza que, 
desaparece, passa semanas e meses sumido, 
mas não deixa de ser lembrado em todo canto 
onde existe uma bateria. Mas já que o dia, quer 
dizer, a tarde, é de Azeitona, vamos falar mais 
dele.

Bom: Azeitona, enquanto técnico da 
música via trombone, dispensa comentários 
e delongas. Mas como ser humano da música 
não é uma figura normal. É uma figura muito 
especial.

É porque, assim como tudo na vida, 
como toda e qualquer profissão, o que vale 
muitas vezes não é somente fazer bem, bem 
feito. É preciso considerar também o gostar 
mesmo de fazer. E é assim que, além de téc-
nico, a gente é obrigado a ver Azeitona em 
qualquer lugar que ele esteja tocando o seu 
trombone.

Veja nos olhos, no semblante e no estado 
de espírito que ele esbanja alegria em tocar. 
Verifique que ele não passa somente um saber 
tocar. Passa mais do que isso. Passa uma vibra-
ção muito grande em tocar.

Nesse aspecto, inclusive, mesmo sem fazer 
soar uma gargalhada do mesmo tamanho, ele 
é igualzinho ou muito parecido com o saudoso 
Radegundes. É porque, assim como Radegun-
des, sem perder a responsabilidade do toque, 
Azeitona toca sorrindo, se distraindo, feliz e 
de bem com a vida.

E nesse campo harmônico, digamos assim, 
tenho até uma música que, quando ele toca, 
traduz toda a alegria que ele passa agarrado 
ao seu trombone. Pode não estar no repertório 
de hoje, mas é assim: “Dorinha, meu amor/Por 
que me fazes chorar/Eu sou um pecador/E 
sofro só por te amar...”

E quem quiser conhecer melhor essa ale-
gria de Azeitona é só procurar vê-lo e ouvi-lo 
tocando para além da partitura e da seriedade 
que qualquer show normalmente exige do 
artista.

Não seria bem na Universidade do Rio 
Grande do Norte, onde ele trabalha; também 
não seria bem na sisuda e maravilhosa Sa-
nhauá, onde também “trombona”; e nem seria 
também um show como esse de hoje que, ape-
sar da sombra das árvores e da descontração 
da praça, também se constitui num compro-
misso.

Para vê-lo muito mais afoito na alegria de 
tocar, basta procurá-lo tocando na “Orquestra 
Ariba”, onde faz belos duetos com Teínha (sax 
alto), e isso em qualquer Ponta do Seixas da 
cidade.

Aí, a alegria musical é tanta que Azeitona 
sai da lata ou do vidro e vira um azeite musical 
que, humanamente, ainda é de melhor quali-
dade.

Ademilson
JoséOs últimos momentos de um estadista

Drogas legais sintéticas

Não haverá 
dificuldade para 
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uma substância 
proibida, 
tornando-a legal
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Humorista João Cláudio Moreno faz duas 
apresentações na Estação Cabo Branco

Show

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 15 de setembro de 2012

Roteiro

Hoje e amanhã João Pes-
soa receberá um dos maiores 
imitadores do Brasil. O humo-
rista João Cláudio Moreno fará 
duas apresentações do seu 
novo show, “Nego e Arrenego”, 
na capital paraibana, na Es-
tação Cabo Branco. O evento 
acontece às 19h e as entradas 
custam R$ 60 inteira e R$ 30 
estudante, podendo ser adqui-
ridas nas bancas Viña del Mar.

João Cláudio é bastante 
conhecido pelas suas imita-
ções de personagens anôni-
mos, como “o matuto, que na 
sua sensibilidade nordestina, 
se intriga com a cidade gran-
de”, além de outros da sua cida-
de, e de artistas como Caetano 
Veloso, Ariano Suassuna, João 
Gilberto, Dercy Gonçalves, Luiz 
Gonzaga e o político Mão Santa. 
Sobre como conheceu a música 
de Luiz Gonzaga, ele explica no 
seu DVD “Imitações”: “Ele foi 
o meu primeiro compromis-
so estético e o meu primeiro 
senso ideológico. Lendo na 
sua cartilha, eu descobri coisas 
muito profundas, grandiosas, 
como por exemplo: A dignida-
de de ser nordestino. Eu con-
ciliava a voz e a cena da minha 
mãe numa rede, altas horas da 
noite, com sua imagem proje-
tada na parede à luz de uma 
lamparina, no principal quarto 
da nossa grande casa, no inte-
rior do Piauí”.

João Cláudio Moreno é 
piauiense de Piripiri. Na sua 
carreira estão trabalhos como 
os personagens João Mocó e 
Caretano Zaloso no programa 
“Chico Total” e o personagem 
Domingos na “Escolinha do 
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Professor Raimundo”, ambos 
contracenando com Chico 
Anysio. Chico Anysio também 
dirigiu João Cláudio no espe-
táculo “Um Piauiense no Rio 
de Janeiro”, que teve todas as 
sessões lotadas. João Cláudio 
já se apresentou em progra-
mas como “Programa do Jô”, 
“Domingão do Faustão”, “Pra-
zer em Conhecê-lo”, “Show do 
Tom”, “Sem Censura”, “Pro-
grama Pânico”, entre outros. 
Moreno também ganhou, em 
1996, o prêmio de humorista 
revelação da Rede Globo ao 
lado da atriz Marisa Orth, que 
recebeu o prêmio de humoris-
ta revelação no gênero.

Seus principais tipos de 

show são o Stand Up Comedy, 
onde trabalha com histórias 
temáticas acompanhadas de 
imitações e música; shows 
onde imita especificamente 
o Rei do Baião, mas também 
com piadas; e o que João Cláu-
dio canta Luiz Gonzaga com a 
Orquestra Sinfônica de Tere-
sina, apresentando a “Cantata 
Gonzaguiana”, dirigida pelo 
maestro Aurélio Melo. 

O artista também conta 
com um livro de crônicas pu-
blicado, intitulado “Hemorra-
gia de Goiaba”, com prefácio e 
apadrinhamento editorial de 
Chico Anysio. Também gravou 
dois CDs de humor ao vivo, “O 
Dia em que Mão Santa Perdeu 

As Baleias de Agosto será exibido na 
Primavera dos Bons Filmes

A mostra Primavera dos Bons Filmes, realizada 
pelo Sesc, tem continuidade na segunda-feira com a 
exibição do longa-metragem As Baleias de Agosto, di-
rigido por Lindsay Anderson. O filme retrata as velhas 
irmãs Libby (Bette Davis) e Sarah (Lillian Gish), que 
vivem juntas numa casa ampla no rochoso Litoral do 
Maine, onde costumavam passar o verão desde a in-
fância, sempre de olho nas baleias que aparecem em 
agosto. Ambas vivem de recordações da família, dos 
maridos e dos amigos. O Sr. Maranov (Vincent Price), 
um velho nobre russo fugido da Revolução de 1917, 
passa a visitá-las, mas é rechaçado asperamente por 
Libby, que teme que ele apenas queira se instalar na 
casa delas para aproveitar o pouco de dinheiro que 
ainda possuem.

Famosas perigosas

Se antes de Gabriela, que já havia sido sucesso com Sônia 
Braga, retornar à telinha da Globo na interpretação de Juliana 
Paes, esta atriz já era difundida na internet com a exposição 
dos mais admiráveis dotes físicos, agora ela se tornou uma das 
mais difundidas mulheres que aparecem na mídia social, para 
deleite dos machões e, possivelmente, causando muita admira-
ção e também inveja por parte das suas semelhantes da espécie 
feminina.

Acontece que os hackers não dormem e encontram nas mu-
lheres e outros motivos quaisquer que estejam em evidência para 
inocularem seus vírus e difundi-los pelo mundo inteiro, com o 
único objetivo de causar danos aos computadores e prejuízos aos 
internautas, em muitas das vezes irreparáveis.

Há bem pouco tempo, a atriz Emma Watson, a bruxinha do 
Harry Poter, ostentou a terrível coroa de famosa mais perigosa da 
internet, servindo, involuntariamente, de transmissora de vírus, 
em âmbito internacional. Isso acontece quando o internauta realiza 
busca pelo nome da pessoa famosa, desavisadamente clica um link 
com uma suposta informação e é direcionado a outro que instala, 
automaticamente, uma ameaça virtual em sua máquina.

Agora, quem está situada como perigo maior entre as cele-
bridades é a atriz Juliana Paes, que chega também compartilhada 
por milhares de internautas, que, inocentemente vão contribuin-
do para proliferar vírus por tudo quando é canto do mundo. Essa 
constatação foi resultado de pesquisa da McAfee, empresa de se-
gurança, que verificou o índice de 14,48% de risco que uma busca 
com o nome de Juliana Paes pode causar.

Mas a esplendorosa Juliana Paes, que ostenta o primeiro lu-
gar de risco, está bem acompanhada, formando, como se diz nos 
meios artísticos, um elenco de peso, em que figuram as atrizes 
Débora Falabella, com 8.33%, seguida de Ísis Valverde, Leandra 
Leal e Taís Araújo, com 8.23%, e Claúdia Abreu marcando índice 
de 7.81%.

No âmbito internacional, comprovando a popularidade e 
atração de Juliana Paes, as celebridades ficam em percentuais 
abaixo do dela, porque são menos buscadas. Emma Watson, por 
exemplo, que já figurou em primeiro lugar de risco, agora se man-
tém em 12.6%, seguida das atrizes Jéssica Biel, com 11.77%; Eva 
Mendes, com 11.15%; Selena Gomez, com 10.94%; Halle Berry, 
com 10.83%; Megan Fox e Shakira, com 10.73%;  Cameron Diaz, 
com 10.52%; Salma Hayek, com 20.31%, e Sofia Verga marcando 
10.1%.

Cuidado, portanto, nessas viagens pelo mundo internáutico, 
onde, como na Odisseia, de Homero, o canto das sereias é perigo-
samente encantador.

Alarico Correia Neto
Jornalista e professor (inativo) da UFPB
alaconeto@hotmail.com

Foto: Divulgação

Luxúria (Lua de Papel, 
256 páginas, R$ 29,90), 
primeiro volume da tri-
logia erótica da escritora 
best-seller Eve Berlin, 
chegará em breve às li-
vrarias brasileiras. Escri-
to com uma linguagem 
instigante, o livro conta a 
história de Dylan Ivory, 
uma escritora de livros 
eróticos que está fazen-
do sua pesquisa para 
a nova obra e conhece 
Alec Walker, um domi-
nante declarado, expe-
riente e irresistível, ela 
percebe que o jogo de 
poder em uma relação é 
mais complicado do que 
imaginava. Eve Berlin 
vive em Hollywood e 
além de escrever dá aula 
de pilates.

Luxúria, de Eve 
Berlin, é lançado 
pela Lua de Papel

A banda paraibana 
Sonora Samba Groove é a 
atração de hoje do Corre-
dor Cultural, na Rua Braz 
Floriano (beco da Cacha-
çaria Filipeia) e vai mostrar 
versões e releituras das 
canções dos grandes nomes 
da música nacional, como 
Jorge Ben Jor, Tim Maia, 
Chico Buarque, Tom Jobim, 
Zeca Pagodinho, Simonal 
e Bezerra da Silva. No rep-
ertório estão ainda músicas 
de Adeildo Vieira, Pinto 
do Acordeon, além de 
composições próprias do 
grupo. O Corredor Cultural 
é realizado pela Fundação 
Cultural de João Pessoa 
(Funjope). O grupo existe 
desde 2006.

Sonora Samba 
Groove no 
Corredor Cultural

Mídias em destaque

Drops & notas

o Emprego” e “Um Piauiense no 
Rio de Janeiro”, além de vários 
DVDs, nos quais se destacam 
“Imitações” (com imitações de 
artistas como Chico Buarque, 
Luiz Gonzaga, Alceu Valença, 
Jackson do Pandeiro, Dercy 
Gonçalves e Nelson Gonçal-
ves), “O Dia em que Mão Santa 
Perdeu o Emprego” (show com 
histórias engraçadas e criadas, 
tendo como protagonista o ex-
senador do Piauí, Mão Santa) e 
“Romaria” (gravado ao vivo na 
Romaria de Juazeiro do Nor-
te-CE em setembro de 2006, 
onde João Cláudio canta Luiz 
Gonzaga, imitando-o e fazendo 
um misto de seleção de causos 
vividos).

O humorista piauiense João Cláudio Moreno se destaca como um dos maiores imitadores do Brasil

Em cartaz

Resident Evil 5:
A Retribuição

Milla Jovovich, em cena de Resident Evil 5: A Retribuição

E A VIDA CONTINUA (BRA, 2012). Gênero: Drama. Duração: 
97 min. Classificação: 10 anos. Direção: Paulo Figueiredo, 
com Amanda Costa, Lima Duarte, Ana Lúcia Torre, Ana Rosa. 
O carro de Evelina quebra na estrada e ela é socorrida porl 
Ernesto. Evelina descobre que ele está indo para o mesmo 
hotel que ela. Imediatamente eles desenvolvem uma 
amizade tão sólida que persistirá quando ambos passam 
para o outro plano. Manaíra 4: 14h, 16h20, 18h40 e 21h.

O DIÁRIO DE TATI (BRA, 2009). Gênero: Comédia. Duração: 90 
min. Classificação: Livre. Direção: Mauro Farias, com Heloísa 
Périssé, Marcelo Adnet, Louise Cardoso, Thiago Rodrigues. Tati 
escreve tudo no seu diário, onde conta detalhes do verão em 
que ficou de recuperação na escola. Durante esse período, ela 
conhece Anita, a nova namorada do seu pai, mas ela também 
sofre por amor, pensando em Zeca. Manaíra 3: 13h10, 15h20, 
17h40 e 19h40. Tambiá 2: 14h40 e 18h40.

RESIDENT EVIL 5: A RETRIBUIÇÃO (Resident Evil: Retribu-
tion, ALE/EUA, 2012). Gênero: Terror. Duração: 97 min.
Classificação: 16 anos. Legendado. Direção: Paul W. S. 
Anderson, com Milla Jovovich, Sienna Guillory, Michelle 
Rodriguez. O mortal vírus T, da Umbrella Corporation, 
continua a desvastar a Terra, transformando a população 
em mortos-vivos. A última esperança da raça humana, 
Alice, acorda em um escritório clandestino da Umbrella e 
revela mais de seu passado misterioso. Sem um refúgio 
seguro, ela continua sua busca pelos responsáveis pelo 
surto no planeta. CinEspaço 2: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. 
Manaíra 5/3D: 13h, 15h15, 17h30, 19h50 e 22h. Tambiá 
6/3D: 15h30, 17h15, 19h e 20h45.

O LEGADO BOURNE (The Bourn Legacy, EUA, 2012). Gênero: 
Ação. Duração: 135 min. Classificação: 12 anos. Legendado. 
Direção: Tony Gilroy, com Jeremy Renner, Rachel Weisz, 
Edward Norton. Aaron Cross é agente secreto do governo 
que se envolve em um programa de lavagem cerebral muito 
mais perigoso do que aquele pelo qual passou Jason Bourne, 
desencadeando situações que saem do controle. CinEspaço 
2: 14h, 16h30, 19h e 21h30. Manaíra 1: 12h50, 15h40, 
18h30 e 21h20. Tambiá 1: 17h30 e 20h.

PROJETO DINOSSAURO (The Dinosaur Project, GBR, 2012). 
Gênero: Aventura. Duração: 83 min. Classificação: 12 
anos. Legendado. Direção: Sid Bennett, com Matt Kane, 
Natasha Loring, Peter Brooke. Uma equipe de filmagem 
segue em uma expedição até o Congo e descobrem na 
floresta algumas espécies de dinossauros que deveriam 
estar extintas há 65 milhões de anos. Mas o tempo 
amadureceu estes predadores que um dia dominaram 
a Terra, e rapidamente os exploradores humanos viram 
presas fáceis. Manaíra 3: e 21h50.

TOTALMENTE INOCENTES (BRA, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 90 min. Classificação: 14 anos. Direção: Rodrigo 
Bittencourt, com Fábio Assunção, Mariana Rios, Fábio 
Porchat. Da Fé e seu irmãozinho, Torrado, vivem na favela 
do DDC, onde João do Morro acaba de tomar o poder do 
ex-chefe, Diaba Loira. Da Fé tem uma queda por Gildinha, 
irmã mais velha de seu amigo Bracinho. Mas ela só tem 
olhos para Do Morro e Da Fé deduz que ela se interessa 

O mortal vírus T, da Umbrella 
Corporation, continua a desvastar 
a Terra, transformando a popu-
lação em mortos-vivos. A última 
esperança da raça humana, Alice, 
acorda em um escritório clandes-
tino da Umbrella e revela mais de 
seu passado misterioso. Sem um 
refúgio seguro, ela continua sua 
busca pelos responsáveis pelo 
surto no planeta.

apenas pelo traficante por causa do poder. Os amigos 
decidem  transformar Da Fé num traficante. Manaíra 6: 
14h10, 16h10, 18h 20 e 20h40.

PARANORMAN (ParaNorman, EUA, 2012). Gênero: Anima-
ção. Duração: 93 min. Classificação: Livre. Dublado. Direção: 
Chris Butler e Sam Fell. Norman Babcock é um garoto que 
consegue ver e falar com os mortos. Um dia, o tio de 
Norman conta sobre um ritual realizado na cidade, com 
o objetivo de protegê-la de uma maldição jogada por uma 
bruxa séculos atrás. Norman resolve ajudar no ritual, mas 
as coisas não saem como planejado. Tambiá 6/3D: 13h50.

ABRAHAN LINCOLN: O CAÇADOR DE VAMPIROS (Abraham Lincoln: 
Vampire Hunter, EUA, 2012). Gênero: Fantasia. Duração: 105 
min. Classificação: 14 anos. Direção: Timur Bekmambetov, 
com Alan Tudyk, Alex Lombard. O filme explora a vida secreta 
de um dos maiores presidentes dos Estados Unidos em uma 
história não contada que definiu uma nação, colocando 
Lincoln como o maior caçador dos mortos-vivos da história. 
CinEspaço 3: 14h30, 16h50, 19h20 e 21h40. Manaíra 7/3D: 
13h50, 16h30, 19h e 21h30. Tambiá 5: 14h20, 16h20, 
18h20 e 20h20.

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 
companheiros 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 8: 14h30, 17h, 19h20 e 21h40. Tambiá 4: 
14h30, 16h30, 18h30 e 20h30.

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 que não tem a 
menor experiência em cuidar de pessoas no seu estado. Driss 
aprende a função, mas comete iversas gafes. Philippe, por sua 
vez, se afeiçoa cada vez mais a Driss, que não o  trata como um 
pobre coitado.  CinEspaço 1: 14h30, 16h50, 19h10 e 21h50.

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. 
Tambiá 2: 16h40 e 20h40.

O DITADOR (The Dictator, EUA, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 83 min. Classificação: 14 anos. Direção: Larry 
Charles, com Ben Kingsley, Megan Fox, Sacha Baron Cohen. 
A heróica história do General Aladeen, ditador de um país 
do 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. Manaíra 2: 16h 
e 20h30. Tambiá 3: 16h40, 18h40 e 20h40.

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. João vaga por anos, Brasil 
afora, até que 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 8: 13h20 e 15h40.

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: 15h.

E AÍ... COMEU?  (Brasil, 2012). Gênero: Comédia. Duração: 
102 min. Classificação: 14 anos. Direção: Felipe Joffily, 
com Emílio Orciollo Netto, Seu Jorge e Tainá Müller. 
Fernando, recém separado, passa boa parte do tempo 
tentando compreender 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. 
Manaíra 2: 13h40 e 18h10.

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 acontecimentos. Tambiá 3: 14h15, 16h15, 
18h15 e 20h15. 

Foto: Divulgação
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Dança

Espetáculo A Deusa que Há em Mim estreia hoje 
à noite, no Centro Histórico de João Pessoa

A Deusa Que Há em Mim – 
espetáculo montado pela 
Cenário Cia. de Dança, ba-
seado no livro As Deusas e 
a Mulher: Nova Psicologia 
das Mulheres, da escri-
tora Jean Shinoda Bolen 
– estreia hoje, dentro da 

programação da mostra Curta Dança, que 
mescla - de forma integrada - a dança e o 
cinema e cuja abertura acontece hoje, a 
partir das 19h, na Casa de Cultura Cia da 
Terra, localizada na Praça Antenor Navarro, 
no Centro Histórico de João Pessoa. Durante 
o evento – que se encerra amanhã e é rea-
lizado em parceria com a “Zuada Cultural”, 
manifestação da classe artística da cidade 
– haverá exibição de cinco vídeos.

“A Companhia passou por uma 
reformulação e novas bailarinas che-
garam trazendo suas personalidades 
e experiências. Nesse momento, senti 
uma necessidade enorme de tratar do 
universo feminino”, confessou a profes-
sora Izabella Aranha, diretora da Cená-
rio, a qual fundou há 12 anos, movida 
pelo intuito de criar, dentro do Teatro 
Santa Roza, em João Pessoa, um grupo 
com linguagem de dança contemporâ-
nea. Ao longo desses anos, foram várias 

FOTOS: Cenário Cia. de Dança/Divulgação

Integração entre a 
dança e o cinema 

formações, com diversas apresentações 
de espetáculos.   

A Deusa Que Há em Mim também incor-
pora a linguagem da vídeodança. A diretora 
lembra palavras da autora da obra na qual 
o espetáculo foi baseado, que escreve o 
seguinte: “A rotina a ser vencida, cheia de 
obstáculos sociais, a assimilação da cultura 
e do conhecimento; o compromisso socio-
profissional; o compromisso de ser mãe, 
muitas vezes em choque com outras pos-
sibilidades; tudo isso nos força a repensar 
e a nos reposicionar perante a vida”. 

A escritora ainda acrescenta: “Se a 
mulher não estiver em harmonia com suas 
deusas, com sua própria alma, será usada 
como fantoche, criticada, culpada, e não 
conseguirá se firmar, ser verdadeira quanto 
aos seus próprios valores e sentimentos, 
ficando mutilada no vazio das deusas, es-
quecida”. Nesse sentido, a diretora Izabella 
Aranha garantiu que, “durante o espetácu-
lo, vamos à busca de todas as deusas que 
podem nos habitar, tentando transformar 
movimentos em mensagem subliminares, 
criar uma conexão com o espectador e re-
ceber um feed back imediato das sensações 
vivenciadas entre público e artista”.

“É um momento muito importante 
para a Cia. estamos buscando nossa essên-

cia como artista, um processo que requer 
muita dedicação e amor”, ressaltou, ainda, 
a professora Izabella Aranha, que também 
integra o elenco do espetáculo e para quem 
“A Deusa que Há em Mim vem de encontro 
com esse momento, tanto artístico como 
pessoal, o desejo de sermos donas dos 
nossos desejos, legitimizar nossas escolhas 
e de vivenciarmos os diferentes aspectos 
das deusas em nossas vidas”.

Com relação à Mostra de Videodança, 
durante o evento serão exibidos cinco ví-
deos. Quatro – intitulados Microondas, Lua 
Nova, A Mulher de Branco e Luz - foram 
produzidos pelo ContémDança2, grupo 
criado e orientado pelo professor do Curso 
de Teatro Guilherme Schulze, por meio de 
um projeto de extensão da Universidade 
Federal da Paraíba. O outro é Élia Off, de 
Cecília Retamozza, Suellen Brito e Mariah 
Benagli. A propósito, durante a projeção de 
Lua Nova, a bailarina Kilma Farias, intérpre-
te do vídeo, fará uma intervenção ao vivo, 
trazendo movimentações conectadas com 
as imagens em exibição.

O evento Curta Dança se originou de 
uma inquietação de integrantes da Cia 
Cenário e do ContemDança2 pela busca 
de um espaço dedicado à divulgação dessa 
linguagem. E, também, tornar público o 

SErviçO

Evento: Curta Dança
Datas: Hoje e amanhã
Horário: 19h
Local: Casa de Cultura Cia da Terra, em João Pessoa
Endereço: Praça Anthenor Navarro, no 15, 1o andar, 
Centro Histórico
Ingresso: r$ 10 (limitado a 70 pessoas por dia)
Realização: Cenário Cia de Dança e Contem Dança, 
em parceria com a Zuada Cultural 

O espétaculo da Cia, 
Cenário é baseado no 

livro As Deusas e a Mulher 
de Jean Shinoda Bolen

uso artístico dessa mídia, que se apropria 
de valores estéticos e artísticos para trans-
formar o que seriam apenas registros de 
dança em arte. 

De acordo com a diretora da Cenário 
de Dança, Izabella Aranha, o grupo tem se 
dedicado, neste ano, em apresentar o espe-
táculo A Deusa que Há em Mim. No entanto, 
ela antecipou que a Companhia - formada 
pelas bailarinas Janaína Vieira, Valesca 
Rique, Gisele Lucena, Kênia Cabral, Láis 
Luah e Renata Gomes, todas com formação 
em dança clássica e contemporânea - está 
em processo de laboratório para o próximo 
projeto, intitulado Rede Poética, contempla-
do pelo Fundo Municipal de Cultura (FMC) 
de João Pessoa, com estreia prevista para 
2013. 
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Usuários vão medir a 
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internet Banda Larga
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Corpo de Bombeiros explica como evitar os riscos
FOTO: Divulgação

Evitar a sobrecarga de energia 
elétrica, não ligar vários equipa-
mentos em uma só tomada, obser-
var a voltagem do material antes 
de usá-lo e ler as orientações dos 
fabricantes de aparelhos. Esses são 
alguns cuidados que as pessoas de-
vem ter para não correr o risco de 
levar choques elétricos ou provocar 
curtos circuitos.

Na última terça-feira, uma 
professora, de 27 anos de idade, 
morreu após sofrer uma descarga 
elétrica, em Guarabira, localizado 
no Brejo da Paraíba. Ela sofreu um 
choque quando tentava conectar 
um cabo de celular no computador.  
O comandante da Companhia Re-
gional de Atendimento Pré-Hospi-
talar do Corpo de Bombeiros, major 
Arthur Vieira, afirma que esse foi 
um fato atípico, que pode ter sido 
causado por falhas dos materiais ou 
pela sobrecarga de energia.

Descargas elétricas
Major Vieira explica que to-

dos os aparelhos, como secadores 
e pranchas de cabelo, notebooks, 
barbeadores e eletrodomésticos, 
podem estar sujeitos a descargas 
elétricas, se forem defeituosos. 
Assim como a própria fiação da 
casa ou as tomadas podem aumen-
tar o risco de curtos circuitos. “Ao 
manusear esses equipamentos, as 
pessoas devem ter inúmeros cui-
dados. Entre eles, não ficar com as 
mãos molhadas, evitar utilizá-los 
enquanto estiver perto de locais 
úmidos, como pias de banheiro, 
chuveiros e piscinas, e usar isolan-
tes térmicos, para evitar choques. 
Neste caso, usar sandálias de bor-
racha, por exemplo, ajuda”, escla-
receu.

O comandante alerta que seca-
dores de cabelo possuem resistên-
cia, por isso, o consumo de energia 
e a voltagem do aparelho chega a 
ser maior, aumentando o risco de 
choques para o usuário do equipa-
mento. Ele afirma que o fabricante 
do material deve se responsabili-

Lays Rodrigues
Especial para A União

Curtos circuitos também são provocados por sobrecarga de energia elétrica ocasionada por vários equipamentos ligados a uma só tomada

zar pela segurança dos consumi-
dores e informar, por meio de ins-
truções de uso, todos os riscos que 
o aparelho pode trazer para quem 
o utiliza. 

Sobre os notebooks, major 
Vieira adverte que os “cullers” ou 
ventiladores do aparelho podem 
trazer o efeito contrário e também 
provocar incêndios. “O usuário que 
gosta de colocar o notebook em 
cima ou perto de materiais estofa-
dos ou metálicos faz com que o cul-
ler do computador produza calor e 
cause um incêndio”.

O mesmo perigo de curto cir-
cuito pode ser causado pelos chu-
veiros elétricos, caso não sejam 
bem instalados e não possuam o 
fio-terra, para transferir a descarga 
elétrica para o solo ou para a at-
mosfera. “Caso aconteça um curto 
circuito durante o banho, as pes-
soas devem sair imediatamente do 
local, e não tentar desligar o apare-
lho”, alertou Vieira.

Manutenção da fiação
O comandante informa ainda 

que é preciso fazer a manutenção 

da fiação elétrica de uma casa, no 
mínimo, de cinco em cinco anos. 
“Existe a possibilidade de o curto 
circuito ser facilitado pelos usuá-
rios dos aparelhos elétricos ou por 
causa dos defeitos dos materiais. 
Entretanto, o curto circuito tam-
bém pode ser causado pela fiação 
antiga das casas, que podem estar 
corroídas ou com os terminais fol-
gados”, disse. 

Segundo ele, a maioria dos in-
cêndios é causada por curtos circui-
tos. “A mudança de voltagem na rede 
elétrica pode causar curto circuito, 

aquecer a fiação, e ao sair apenas 
uma centelha, causar um incêndio”. 

O que fazer durante incêndio:
O comandante da Companhia 

Regional de Atendimento Pré-Hos-
pitalar do Corpo de Bombeiros, 
major Arthur Vieira, alerta que se 
o incêndio estiver controlado, o re-
comendado é desligar a chave geral 
de energia elétrica da casa, ligar 
para o 193 do Corpo de Bombeiros 
e sair do local. Já se o fogo já estiver 
alastrado, o recomendável é sair do 
lugar e ligar para os bombeiros.

Outras recomendações:

n  Mantenha sempre à vista o telefone de emer-
gência do Corpo de Bombeiros - 193

n  Conserve sempre as caixas de incêndios em 
perfeita condições de uso e somente as utilize em 
caso de incêndio.

n  Os extintores devem estar fixados sempre 
em locais de fácil acesso, devidamente carregados e 
revisados.

n  Revisar periodicamente toda a instalação elé-
trica do prédio, procurando inclusive constatar tam-
bém a existência de possíveis vazamentos de gases.

n  Evitar o vazamento de líquidos inflamáveis.
n  Evitar a falta de ventilação.
n  Não colocar trancas nas portas de halls, ele-

vadores, porta corta-fogo ou outras saídas para áre-
as livres. Nem obstruí-las com materiais ou equipa-
mentos.

n  Alertar sobre o ato de fumar em locais proi-

bidos (como elevadores) e sobre o cuidado de atirar 
fósforos e pontas de cigarros acesos em qualquer 
lugar.

n Aconselhar os trabalhadores para que verifi-
quem antes de sair de seus locais de trabalho, ao 
término da jornada de trabalho, se desligaram todos 
os aparelhos elétricos, como estufas, ar condiciona-
do, exaustores, dentre outros.

n Em caso de incêndio, informar o Corpo de 
Bombeiros o mais rápido possível: a ocorrência, o 
acesso mais fácil para a chegada ao local e o nú-
mero de pessoas acidentadas, inclusive nas proxi-
midades.

n  Nunca utilizar os elevadores no momento do 
incêndio.

n Evitar aglomerações para não dificultar a ação 
do socorro e manter a área junto aos hidrantes livre 
para manobras e estacionamento de viaturas.

Choque elétrico

O que acontece
O choque elétrico, geralmente causado por altas descargas, é 

sempre grave, podendo causar distúrbios na circulação sanguínea e, 
em casos extremos, levar à parada cárdio-respiratória.

Na pele, podem aparecer duas pequenas áreas de queimaduras 
(geralmente de 3º grau) - a de entrada e de saída da corrente elétrica. 
O que acontece

O choque elétrico, geralmente causado por altas descargas, é 
sempre grave, podendo causar distúrbios na circulação sanguínea e, 
em casos extremos, levar à parada cárdio-respiratória.

Na pele, podem aparecer duas pequenas áreas de queimaduras 
(geralmente de 3º grau) - a de entrada e de saída da corrente elétrica. 

Primeiras providências
 Desligue o aparelho da tomada ou a chave geral.
 Se tiver que usar as mãos para remover uma pessoa, envolva-as 

em jornal ou um saco de papel.
 Empurre a vítima para longe da fonte de eletricidade com um 

objeto seco, não-condutor de corrente, como um cabo de vassoura, 
tábua, corda seca, cadeira de madeira ou bastão de borracha.

O que fazer
 Se houver parada cárdio-respiratória, aplique a ressuscitação.
 Cubra as queimaduras com uma gaze ou com um pano bem limpo.
 Se a pessoa estiver consciente, deite-a de costas, com as per-

nas elevadas. Se estiver inconsciente, deite-a de lado.
 Se necessário, cubra a pessoa com um cobertor e mantenha-a calma.
 Procure ajuda médica imediata.

A ressuscitação cárdio-pulmonar
 Com a pessoa no chão, coloque uma mão sobre a outra e localize 

a extremidade inferior do osso vertical que está no centro do peito (o 
chamado osso esterno).

Ao mesmo tempo, uma outra pessoa deve aplicar respiração bo-
ca-a-boca, firmando a cabeça da pessoa.

Queimaduras profundas

Pessoas com queimaduras profundas podem 
correr sério risco de vida. Quanto maior a extensão, 
maiores os perigos para a vítima. Existem diferentes 
graus de lesão. Leve em conta que uma pessoa pode 
apresentar, ao mesmo tempo, queimaduras de tercei-
ro, segundo e primeiro graus - e cada tipo de lesão 
pede um socorro específico. 

É proibido: passar gelo, manteiga ou qualquer 
coisa que não seja água fria no local, em qualquer 
caso. Também não se deve estourar bolhas ou tentar 

retirar a roupa colada à pele queimada. 

O que não se deve fazer:
n  Passar pasta de dente, pomadas, ovo, man-

teiga, óleo de cozinha... apenas água fria é permitida. 
Gelo também não pode. 

n  Furar as bolhas. 
n Retirar a pele morta 
n Arrancar a roupa grudada na área queimada 
n Apertar o ferimento
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Mais de 45 mil usuários 
da banda larga fixa já se ins-
creveram para participar do 
projeto de medição da qua-
lidade do serviço. A partir 
dos resultados, a Agência 
Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel) vai adotar 
medidas que permitam 
melhoria. O cadastro de vo-
luntários pode ser feito pelo 
portal Brasil Banda Larga.  
Serão sorteadas 12 mil pes-
soas em todo o Brasil para 
ajudar a avaliar a qualidade 
das conexões de internet. 
Na Paraíba já tem 661 can-
didatos inscritos.

Os voluntários esco-
lhidos vão receber uma es-
pécie de modem chamado 
de whitebox, que enviará 
os dados da conexão para a 
entidade aferidora, empresa 
que deve garantir a medição 
com transparência e impar-
cialidade. Segundo a Anatel, 
o equipamento não inter-
fere na conexão, não coleta 
dados de navegação do usu-
ário e não terá nenhum cus-
to para instalação.

De acordo com a Ana-
tel, embora as inscrições já 
tenham superado em qua-
se 400% a necessidade de 
voluntários, é fundamental 
que mais usuários do servi-
ço, de todos estados, se ins-
crevam. Atualmente, os usu-
ários de São Paulo, do Rio 
de Janeiro e de Minas Gerais 
concentram quase 50% de 
todos os cadastrados. Os es-
tados com menor número 
de inscritos são Acre, Tocan-
tins e Amapá.

Não há data limite para 
o cadastro. Quem não for 
escolhido agora pode ser 
sorteado em uma próxima 
etapa do projeto, sem ne-
cessidade de novo cadastra-
mento. Anualmente, haverá 
renovação de 25% da base 
de voluntários.

Metodologia
A Anatel elaborou um 

plano que distribui o núme-
ro de voluntários propor-
cionalmente pelos estados 
do país, de acordo com a 
prestadora e faixa de veloci-
dade contratada, de modo a 
verificar a qualidade do ser-
viço prestado aos diferentes 
perfis de usuário.

As medições permitirão 
a avaliação das prestadoras 
do Serviço de Comunicação 
Multimídia (SCM) com mais 
de 50 mil acessos: Oi, NET, 
Telefônica/Vivo, GVT, Al-
gar (CTBC), Embratel, Ser-
comtel e Cabo Telecom. 

A aferição nos equipa-
mentos instalados nos com-
putadores será diária e inin-
terrupta. 

A adesão ao projeto 
não exige conhecimentos 
avançados de informática 
dos voluntários. Serão mo-
nitorados indicadores como 
velocidades de upload e de 
download, latência, varia-
ção da latência (ou jitter) e 
perda de pacotes. O Regula-
mento de Gestão da Quali-
dade do Serviço de Comuni-
cação Multimídia, divulgado 
pela Anatel em outubro de 
2011, estabelece padrões de 
qualidade para o serviço.

A velocidade instan-
tânea não pode ser menor 
do que 20% da velocidade 
máxima contratada pelo 
assinante em 95% das me-
dições. A meta de 20% é vá-
lida até outubro deste ano. 

Usuários vão medir qualidade
Internet banda larga

45 mil pessoas já se inscreve-
ram para participar do projeto. 
Na PB tem 661 inscritos Sai da rede promove

show de graça em SP

São Paulo - Nos três próximos 
sábados, a partir de hoje, a Praça do 
Patriarca, no centro de São Paulo, vai 
receber a segunda edição do projeto 
musical Sai da Rede. Neste ano, o 
evento ocorre ao ar livre. Os shows 
são gratuitos e acontecem sempre 
às 16h.

O evento tem a intenção de 
promover shows de artistas que se 
destacaram ao fazer da internet seu 
principal veículo de comunicação e 
interação. “O foco são artistas que 
tenham surgido preferencialmente 
por meio da internet. Ou também 
artistas que se destacaram na 
internet e que a usam muito bem 
como ferramenta de divulgação e de 
vendas. Selecionamos todos esses 
artistas pela rede”, disse Amanda 
Menezes, idealizadora e uma das 
curadoras do evento, em entrevista 
à Agência Brasil. O Sai da Rede tam-
bém tem curadoria de Pedro Seiler.

Para Amanda, a internet se 
tornou uma peça-chave na produção 
musical. “Quem está sabendo usá-
la bem, está se beneficiando. De um 
ano para o outro, por exemplo, já 
vimos mudanças. No ano passado, 
usavam muito ainda o MySpace. 
Neste ano, já usam mais o Facebook 
(ambos, redes sociais). Cada um 
desses artistas (que vão se apre-
sentar no evento) usaram a internet 
de um jeito, de uma maneira muito 
forte”, disse a curadora.

O Sai da Rede promoverá 
encontros musicais entre Baiana 
System e Bixiga 70 (15 de setem-
bro), Cícero Lins e Do Amor (22 de 
setembro) e Silva e Karina Buhr (29 
de setembro). “Escolhemos  alguns 
artistas que são de fora do eixo 
Rio-São Paulo para termos diversi-
dade. Nesta seleção temos artistas 
baianos, pernambucanos e capixa-
bas, além dos paulistas e cariocas”, 
falou.

Foto: Ilustração

País terá 1º reator 
multipropósito

São Paulo – O Governo do Estado 
de São Paulo anunciou a desapropri-
ação de um terreno em Iperó (SP) 
para a construção do primeiro 
reator nuclear multipropósito (com 
múltiplas finalidades) brasileiro. O 
equipamento é fundamental para 
a produção brasileira de radiofár-
macos – fármacos, produtos bi-
ológicos ou drogas que têm em sua 
composição elementos radioativos 
e que são utilizados no diagnóstico 
ou no tratamento de enfermidades. 
No país, esses tipos de substâncias 
são usadas no atendimento de 10 
mil pacientes por dia.

“A maior causa de mortes 
é coração e câncer. Se a gente for 
verificar na cardiologia, na oncolo-
gia e nefrologia [as substâncias] 
são essenciais, seja no diagnós-
tico, seja na terapia, a medicina 
nuclear. Os avanços da vida depen-
dem muito dos avanços da ciência 
nessa área”, disse o governador 
Geraldo Alckmin após anunciar 
a desapropriação do terreno, em 
cerimônia de comemoração dos 56 
anos do Instituto de Pesquisas En-
ergéticas e Nucleares (Ipen).

Além do reator, será construído 
um novo laboratório que poderá ser 
utilizado pela sociedade acadêmica e 
por empresas interessadas. “O labo-
ratório multipropósito vai ser usado 
por todos, comunidade científica, 
comunidade industrial. Já obtivemos 
licenciamento do Ibama [Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis] para 
a área e o prefeito já declarou de uti-
lidade pública”, declarou o ministro 
de Ciência e Tecnologia e Inovação, 
Marco Antônio Raupp.

As medições da qualidade da 
banda larga serão feitas em cum-
primento à resolução 574/2011 da 
Anatel. Os primeiros resultados 
devem ser divulgados pela agência 
em dezembro deste ano.

A metodologia e os procedi-
mentos referentes às medições 
foram definidos pelo Grupo de Im-
plantação de Processos de Aferição 
da Qualidade (GIPAQ), grupo de 
trabalho coordenado pela Anatel 
com participação de representan-
tes das prestadoras e de entidades 
convidadas, como o Comitê Gestor 
da Internet no Brasil (CGI.Br) e o 
Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (Inme-
tro). Também participa do conse-
lho a entidade aferidora que, em 
fevereiro, foi definida, por meio 
de seleção pública, a empresa Pri-
cewaterhouseCoopers Corporate 
Finance Recovery Ltda.

Durante o programa semanal 
Café com a Presidente, Dilma Rous-
seff disse, na última segunda-feira 
que o Governo Federal pretende 
garantir a qualidade da internet 
banda larga no país. 

Critérios
Ao comentar medidas anun-

ciadas pela Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) sobre o 
assunto, a presidenta destacou que 
o Brasil registra atualmente 78 mi-
lhões de conexões banda larga, sen-
do 59 milhões de internet portátil, 
e que um decreto publicado em ou-
tubro do ano passado determinava 
que a Anatel definisse critérios para 
avaliar e monitorar os serviços de in-
ternet prestados no Brasil. 

Um decreto publicado em ou-
tubro do ano passado determina 
que a Anatel defina critérios para 
avaliar e monitorar os serviços de 

internet prestados no Brasil. Foi 
informado ainda pela presidente 
que, a partir de outubro, as opera-
doras com mais de 50 mil usuários 
deverão entregar, em média, por 
mês, uma velocidade mínima de 
conexão de 60% da anunciada. 

Pouco mais de uma semana do 
início do cadastramento de usu-
ários para testar a Qualidade da 
Banda Larga fixa no país, aproxima-
damente 32 mil pessoas se inscre-
veram para participar da medição, 
que será feita por uma entidade 
aferidora selecionada pela Anatel. 
Os dados serão divulgados mensal-
mente pela Anatel e servirão para 
que o órgão avalie se as empresas 
estão cumprindo metas de qualida-
de. No caso de descumprimento, a 
agência poderá estabelecer prazos 
para que o problema seja resolvido, 
aplicar multas ou até determinar a 
proibição de vendas.

Resultados sairão em dezembro

Um ano após acordo firmado 
entre o Ministério das Comunica-
ções e empresas de telefonia para 
a oferta de banda larga popular, 
1.396 cidades brasileiras já contam 
com o serviço em 25 Estados e o 
Distrito Federal. O compromisso 
assumido pelas concessionárias foi 
oferecer conexão banda larga, na 
velocidade de 1 megabit por se-
gundo, ao valor mensal de R$ 35 
(com impostos).

O acordo prevê que, até 2014, 
todos os municípios brasileiros de-
verão contar com oferta de inter-
net em alta velocidade. Confira 
aqui a lista completa dos municí-
pios já atendidos.

Segundo o diretor do Depar-
tamento de Banda Larga do minis-
tério, Artur Coimbra, o ministério 
vem realizando um acompanha-
mento detalhado das ações desen-
volvidas pelas concessionárias, com 
o objetivo de garantir o cumpri-
mento do programa. “A intenção 
dessa divulgação é permitir que o 
cidadão saiba onde já existe essa 
oferta, para que ele possa cobrar a 
prestação do serviço no município 
onde reside”, avalia o diretor.

desoneração de impostos
Entre as medidas de incentivo 

à economia anunciadas pelo Gover-
no Federal está a desoneração de 
impostos (IPI e PIS/Cofins) sobre os 
equipamentos nacionais e obras ci-
vis dos investimentos em infraestru-
tura de redes de telecomunicações 
para internet em banda larga. Se-
gundo o ministro da Fazenda, Gui-
do Mantega, o objetivo é ampliar o 
acesso à internet em banda larga e 
acelerar os investimentos em tele-
comunicações, dentro do Plano Na-
cional de Banda Larga (PNBL).

Com as medidas, o governo 
quer, até 2014, disponibilizar o 
acesso à banda larga a 50% dos do-
micílios urbanos e 15% dos rurais 
e atingir a marca de 60 milhões de 
acessos individuais em banda larga 
móvel (atualmente totalizam 47,2 
milhões de acessos). Outra meta é 
ampliar de 11 mil quilômetros para 
30 mil quilômetros a rede de fibras 
óticas existente no país. Segundo o 
Ministério da Fazenda, a renúncia 
de receita estimada com as medidas 
será de R$ 461,5 milhões em 2012 e 
de R$ 970 milhões no ano que vem.

Também foi anunciada a re-

edição até 2015 do programa Um 
Computador por Aluno, que sus-
pende a cobrança de impostos e 
contribuições sociais como IPI, Pis/
Pasep, Cofins e Cide dos fabricante 
de computadores portáteis, tanto 
na aquisição de matérias-primas e 
produtos intermediários quanto na 
comercialização. O objetivo é redu-
zir o preço dos equipamentos, per-
mitindo que os alunos da rede pú-
blica de ensino possam adquiri-los, 
promovendo assim a inclusão digi-
tal. A renúncia de receita estimada 
pelo governo com a medida é de 
R$ 153,8 milhões para este ano, R$ 
203,7 milhões para o ano que vem 
e de R$ 224,64 milhões para 2014.

Outra medida é a ampliação 
da desoneração de impostos sobre 
aquisições no mercado interno e 
importações de insumos e bens da 
indústria de semicondutores. Ago-
ra, o Programa de Apoio ao De-
senvolvimento Tecnológico da In-
dústria de Semicondutores (Padis) 
também inclui os fornecedores de 
insumos estratégicos para a produ-
ção de semicondutores e displays, 
como placas de computadores, te-
las de LCD e LED. 

Alta velocidade chegou a 1.396 cidades 
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Orçamento familiar
PB tem maior gasto com remédios do Nordeste

Pesquisa de Orçamentos Fa-
miliares 2008-2009 divulgada 
ontem pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE 
aponta que os paraibanos gasta-
vam em média R$ 91,89 ao mês 
com a saúde. A maior parte desse 
dinheiro era destinada à compra 
de remédios, atingindo 62,4% 
dos gastos, o maior percentual 
do Nordeste. Segundo análise da 
unidade local do órgão, os dados 
com o grupo assistência à saúde 
indicam uma melhoria das con-
dições de saúde do paraibano ou 
eficiência do atendimento do ser-
viço público. 

De acordo com a pesquisa, 
ainda no que se refere aos gastos 
com o grupo assistência à saúde, 
o item hospitalização foi o que 
apresentou menor percentual dos 
gastos – 0,1%. Na análise da uni-
dade local do IBGE isto se deve, 
provavelmente, ao crescimento, 
nos últimos anos, do número de 
famílias que têm planos ou segu-
ro saúde e do atendimento pelo 
serviço público.

A pesquisa aponta que 21,1% 
dos gastos do paraibano com a 
saúde eram destinados aos pla-
nos ou seguros de saúde, ou seja 
R$ 57,37; enquanto 4,5% eram  
gastos com exames diversos; 
4,4% com material de tratamen-
to; 3,1% com consulta médica; 
2,1% com serviço de cirurgia; 
1,7% com consulta e tratamento 
dentário; e 0,2% com tratamen-
to médico e ambulatorial. Outros 
gastos com assistência à saúde 
representaram 0,4%.

FOTO: Divulgação

Rio de Janeiro - O aumento da massa sala-
rial e a expansão do emprego explicam, segun-
do o economista Ricardo Teixeira, da Fundação 
Getúlio Vargas, o maior comprometimento do 
orçamento das famílias brasileiras com saúde.

Especialista em orçamento familiar, Teixei-
ra observou, porém, que comparado 2003 com 
2009, o que se verifica é que os gastos com saú-
de no Brasil se mantiveram em torno de 7%. De 
acordo com a POF, as famílias gastavam 7% dos 
seus orçamentos em 2002 e 2003 e passaram a 
gastar 7,2% em 2008-2009.

“A diferença que houve foi que (os gas-
tos com) remédios cresceram. Em compensa-
ção, consultas e internações caíram”, disse o 
economista à Agência Brasil. A POF revela que 
48,6% dos orçamentos apresentarm gastos 
com remédios em 2008-2009, contra 44,9% em 
2002-2003. Consultas e hospitalização, em con-
trapartida, que representavam um percentual 
reduzido nesse período (4,9% e 1,0%, respec-
tivamente), caíram em 2008-2009 para 3,9% e 
0,7%.

“O que a gente pode inferir do que está 
sendo apresentado aqui é que o aumento da 
renda da população pode ter levado as pessoas 
a gastar mais com remédio do que antes esta-
riam gastando. Também esse aumento de ren-

da permitiu, isso é fato, que um maior número 
de pessoas esteja associado a planos de saúde”. 
Por causa disso, analisou que os gastos das fa-
mílias com consultas e internações caíram.

“Então, você manteve um percentual, den-
tro da renda das famílias, em torno de 7% (com 
saúde), tanto em 2003 como agora, mas com 
uma composição diferente. E nessa composi-
ção, os remédios, por exemplo, cresceram em 
relação ao que era antes”.

O crescimento da renda disponível contri-
buiu para o aumento de pessoas com planos de 
saúde não só empresariais mas, também, indi-
viduais. Segundo Ricardo Teixeira, isso, de um 
lado, reduz o gasto das famílias com consultas 
e internações, mas permite também que elas 
tenham recursos disponíveis para gastar com 
remédios. Destacou, nesse sentido, a oferta de 
preços mais acessíveis de medicamentos gené-
ricos, o que permite às famílias a gastarem mais 
nesse quesito.

A pesquisa do IBGE aponta que as famílias 
de menor renda, proporcionalmente, gastaram 
mais com remédios que as famílias de maior 
poder aquisitivo, da ordem de 74,2% e 33,6%, 
respectivamente. “Porque em números abso-
lutos, os que têm maior renda gastaram bem 
mais”. Isso ocorre em função da composição do 
gasto, explicou. “Quanto mais pobre a pessoa, 
mais a habitação pesa no orçamento dela e 
mais a saúde também vai pesar”. 

Aumento do salário explica crescimento 
de desembolso das famílias, aponta IBGE

Conforme o estudo do IBGE, 
a maior parte dos paraibanos 
que viajam é por motivo de lazer, 
recreio e férias (28,4%), seguido 
por negócios e motivos profissio-
nais (23,3%) e visita a parentes e 
amigos (20,1%).  

Para viagem de tratamentos 
médicos o percentual atingiu  
10,4%, educação, 3,2%; religião 
e peregrinações, 3,1%; enquanto 
outros motivos, 7%.

 
Destino do lixo
Quanto ao destino do lixo, 

em 70,6% dos domicílios parai-
banos a coleta era feita de for-
ma direta e 6,7% de forma in-
direta. A POF 2008-2009 revela 
que 22,7% do lixo era queimado 
ou dado outro destino, fato que 
ocorria com mais frequência nas 
áreas rurais, segundo a unidade 
local do IBGE.

A pesquisa revela ainda que 
em 13,4% dos domicílios o lixo 
era separado em material biode-
gradável e não degradável; en-
quanto em apenas 31,1% dos do-
micílios o lixo era separado com 
a finalidade de atender à coleta 
seletiva.

Água aquecida
Do total dos domicílios que 

tinha água encanada (92,2%), 
19,6% dispunham de uma ou 
mais fontes de aquecimento, se-
gundo a POF 2008-2009. A ener-
gia elétrica representou, nesses 
casos, a principal fonte de aque-
cimento (13,5%), seguida do gás 
(6,1%).80,2% dos domicílios não 
possuem fonte de aquecimento 
da água.

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Rio de Janeiro – O gasto dos 
brasileiros com saúde aumentou 
de 7% do orçamento familiar, no 
período de 2002 e 2003, para 
7,2%, em 2008 e 2009. Os dados 
fazem parte da Pesquisa de Or-
çamentos Familiares 2008-2009 
– Perfil das Despesas do Brasil, 
divulgada ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

O aumento nesse tipo de 
despesa foi puxado pelas regiões 
Sudeste, cujos gastos passaram 
de 7,5% para 7,9% no período, 
e Sul, que passou de 6,6% para 
7%. Já nas outras regiões, os 
gastos com saúde passaram a 
representar uma parte menor 
de seus orçamentos: Nordes-
te (que passaram de 5,4% para 
4,9%), Nordeste (de 6,6% para 
6,5%) e Centro-Oeste (de 6,8% 
para 6,4%).

Em termos absolutos, o bra-
sileiro gastava, em média, R$ 
153,81 por mês com saúde no 
período de 2008 e 2009. Na Re-
gião Sudeste, o gasto é maior: 
R$ 198,89. Já a Região Norte é o 
local onde os brasileiros gastam 
menos: R$ 82,22. Há diferença 
também entre áreas urbanas e 
rurais: os moradores das cida-
des gastam R$ 167,58 por mês, 
mais que o dobro gasto pelos 
moradores do campo (R$ 79,19).

Medicamentos
A maior parte dos orçamen-

tos de saúde dos brasileiros é 
gasta com remédios (48,6%) e 
planos de saúde (29,8%). Outras 
despesas representam menos 
de 5%, cada um, como consulta 
e tratamento dentário, consul-
tas médicas e hospitalização.

Tanto os gastos com remé-
dios quanto com planos de saú-
de aumentaram em relação ao 
período de 2002 e 2003, quan-
do os itens representavam, res-
pectivamente, 44,9% e 25,9% 
dos orçamentos destinados à 
saúde.

Na pesquisa de 2008 e 2009, 
o IBGE observou que há diferen-
ças nos gastos com saúde por 
faixas de renda. 

As famílias de menor rendi-
mento gastaram 74,2% de seus 
orçamentos de saúde com re-
médios, enquanto para aqueles 
de maior renda, os remédios re-
presentaram apenas 33,6% dos 
gastos com saúde.

“A gente vê que os remédios 
tiveram maior peso para as fa-
mílias com os menores rendi-
mentos. Por outro lado, as des-
pesas com planos de saúde são 
muito maiores para as famílias 
de maior rendimento”, afirma o 
pesquisador do IBGE José Mau-
ro Freitas.

A Pesquisa de Orçamentos 
Familiares é realizada de cinco 
em cinco anos pelo IBGE e ana-
lisa a composição orçamentária 
das famílias brasileiras, investi-
gando hábitos de consumo, alo-
cação de gastos e distribuição 
dos rendimentos.

Vitor Abdala
Da Agência Brasil

Sudeste e o Sul puxaram 
a expansão das despesas 

Alana Gandra
Da Agência Brasil

Rio de Janeiro – O brasileiro gastava, em 
média, R$ 50,16 por mês com viagens esporádi-
cas (ou seja, não rotineiras) em 2008 e 2009. Os 
brasileiros com renda superior a R$ 3 mil gas-
tam R$ 147,63 com viagens por mês, enquanto 
aqueles com renda até R$ 910 gastam apenas 
R$ 8,46.

“As famílias com maiores rendimentos 
mensais gastaram o triplo da média nacional 
e quase 18 vezes a quantia estimada para as 
famílias de menor rendimento”, diz o pesqui-
sador do IBGE José Mauro Freitas.

Os gastos variam também de acordo com 

o grau de escolaridade do brasileiro. Aqueles 
com Ensino Superior gastam R$ 187,61 com via-
gens, quatro vezes mais do que aqueles com 
apenas Ensino Médio (R$ 44,79) e oito vezes 
mais do que aqueles com Ensino Fundamental 
ou menos (R$ 22,29).

Entre os gastos com viagens, 48,7% são 
destinados a transporte, 22,6% a alimentação, 
12,8% a pacotes e 11,6% a alojamentos (ho-
téis ou aluguéis por temporada). A maior parte 
dos gastos é feita em viagens a lazer e férias 
(37,9%), visita a parentes e amigos (22,3%) ou 
de negócios (15,8%).

Pessoa com maior renda gastou 18 vezes 
mais com viagem que de menor rendimento

Consumidores paraibanos gastaram em média R$ 91,89 ao mês com a saúde, conforme pesquisa do IBGE



Quinze anos
A JOVEM MARIA EDUARDA Teixeira terá seus quinze 

anos comemorados hoje na aprazível residência dos avós 
maternos, Carmen e José Carlos Teixeira, no Altiplano.

A debutante, ao lado de sua mãe, Ana Corina Teixeira 
de Carvalho receberá amigos e familiares para festejar a 
vida.

FOTO: Dalva Rocha

Almoço festivo
O JORNALISTA KUBI PINHEIRO comemorou  seu 

aniversário, na última quarta-feira, reunindo meio mundo 
de mulheres para almoço no restaurante Marítimos, no 
Cabo Branco.

Como sobremesa, ele ofereceu delicioso bolo assinado 
por Maria Helena Moura e docinhos da Blu´nelle, além de 
vários brindes com a qualidade da Gráfica Santa Marta.

Presenças bacanas de Palowa Arcoverde e Socorro Leite Fontes

Sras. Laura Hecker de 
Carvalho, Adalzira Bar-
bosa Lima e Leonídia 
Nápoles, ex-deputado 
Valdeci Amorim Rodri-
gues, psicóloga Selma 
Atayde, cabeleireira Edite 
Monteiro, executivo 
Cícero Honorato Leite, 
colunista social Rogério 
Freire, contador Rozildo 
Alves Moraes, empresá-
rio Manoel Damião de 
Araújo.

FOTO: Dalva Rocha
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Onde quer que nos en-
contremos, são os nossos 
amigos que constituem 
nosso mundo”

“Amigo é aquele que a 
presença conforta sem 
precisar de muito gesto ou 
dramatização”

WILLIAM JAMES MARTHA MEDEIROS

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsDois Pontos

   Os 90 anos de fundação 
da Estação Experimental  João 
Pessoa, na cidade de Umbuzeiro, 
serão  comemorados  hoje  com 
homenagens a pesquisadores e 
instituições que contribuíram para 
as pesquisas de melhoria genética 
da raça zebuína Gir Leiteiro na 
Paraíba.
   A programação começa 
com um café da manhã, entrega 
de comendas, aposição de placa 
com nomes de ex-presidentes da 
Estação e leilão.

Zum Zum Zum
   Laís Arruda, Joselita Vieira, Diana Marques, Rosa Marques, Lúcia 
Gouveia, Terezinha Viana, Socorro Gonçalves, Terezinha Cavalcanti e Lauriete 
Gonçalves estão em Jaboticabal, SP, onde participam do XXVII Encontro Nacional 
dos Woman´s Clubes.

   Hoje é dia de jantar dançante  no restaurante Panorâmico do Esporte 
Clube Cabo Branco.

   Estão abertas até o próximo dia 19 as inscrições para o Concurso Arte 
e Energia , promovido pela Energisa através do Programa de Eficiência Energética 
e pela Central Única das Favelas na Paraíba. O tema é a reciclagem, além do uso 
consciente e seguro da energia elétrica.

Risomar Dias, Vanina Feitosa e Tereza Toscano de Brito no restaurante Marítimos

Francis e o festejado Kubi Pinheiro, desembargadora Fátima Bezerra e sua filha Alicinha Maranhão

Comemorações
 O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO está 

em festa neste final de semana com as comemorações 
dos aniversários de instalações das Varas do Trabalho 
de Guarabira e de Santa Rita.

A de Guarabira teve como seu primeiro presidente 
o hoje desembargador Francisco de Assis Carvalho e 
Silva e hoje tem como titular, o juiz Antônio Cavalcanti 
da Costa Neto. Já a de Santa Rita, desde que foi criada 
tem no comando o juiz Antônio Eudes Vieira Júnior.

FOTO::Dalva Rocha

Sandra Moura, Kubi Pinheiro e Beatriz Ribeiro

Surf naturista

HOJE E AMANHÃ 
acontece o 5º Tambaba 
Open de Surf Naturis-
ta, que tem por objetivo 
congregar e estimular o 
desenvolvimento de práti-
cas esportivas naturistas 
e incentivar a frequência 
de jovens nessas praias. O 
evento comemora, ainda, 
os cinco anos do Projeto 
SufNU, que tem como pro-
posta difundir o naturismo 
através do surf.

FOTO: Dalva Rocha

Patrimônio cultural
O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO Histórico e Artís-

tico do Estado da Paraíba vai realizar, nesta segun-
da-feira o Seminário de Leituras e Interpretação do 
Patrimônio Cultural Paraibano.

O evento será no auditório do Iphaep, informa 
as coordenadoras do Seminário, Cinthia Cecília de 
Lima e Suellen Barbosa.

Shorts
ATENÇÃO 

MULHERES! A consul-
tora de moda Glorinha 
Kalil chama atenção 
para dois impediti-
vos sérios para usar 
shorts: corpo e idade. 
Portanto, o melhor 
aliado é o espelho para 
ver se não está mos-
trando o que não deve 
ser mostrado!

Olimpíadas Escolares
O HANDEBOL FEMININO do Colério Motiva, de João 

Pessoa, venceu a Escola Divina Providência, do Rio Gran-
de do Sul, nas Olímpiadas Escolares Brasileiras 2012, na 
categoria 12 a 14 anos. Os jogos acontecem em Poços de 
Caldas, MG, onde também o futsal feminino do Colégio QI 
e o vôlei feminino do Colégio e Curso IE também estão 
classificados para as semifinais. 

As Olímpíadas Escolares Brasileiras são organizadas 
pelo Comitê Olímpico Brasileiro e terminam amanhã com 
a conquista por parte da Paraíba de várias medalhas de 
ouro, prata e bronze.

Confraria da Lapada
A ARQUITETA Fernanda Melo avisando que no próximo 

dia 21 haverá reunião de retorno da Confraria da Lapada, 
da qual ela é a presidente.

Será no Cantinho da Feijoada, localizado próximo a 
Praça do Caju, no bairro do Bessa, com animação musical 
de Leonardo Nóbrega.

Calorias
A PARTIR DE 

março de 2013, o 
McDonald´s passará a 
informar a quantidade 
de calorias dos pro-
dutos anunciados nos 
menus, em todos os 
restaurantes da Amé-
rica Latina. A marca 
de fast food já ofe-
rece a seus clientes a 
informação nutricional 
de seus produtos nas 
lâminas de bandejas, 
em guias, folhetos e 
em seus sites. 

Moda brasileira

COM PATROCÍNIO  
da Abit e curadoria de Ali-
ce Ferraz foi inaugurada 
ontem, uma pop-up store 
de marcas brasileiras 
dentro da loja The Shop 
at Bluebird, em Londres, 
em plena efervescência 
da Semana de Moda.  

Batizada de Brazil 
Rising, nas suas pratelei-
ras estão modelos das 
marcas Osklen, Patrícia 
Vieira, Cris Barros, Martha 
Medeiros, Adriana Degre-
as, Andrea Degreas, Va-
nessa Montoro, Barbara 
Bela, Tigresse e Lool, 
que serão vendidas na 
sequência pelo e-com-
merce da loja inglesa. É 
a moda brasileira acon-
tecendo!
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Dnit começa a instalar defensas
mais segurança nas rodovias

governo do estado 
promove hoje mais 
um dia da Família

Página 14

A instalação de disposi-
tivos para impedir o trânsito 
de motos, a passagem de ani-
mais e estimular o pedestre 
a utilizar as passarelas exis-
tentes nas rodovias federais 
que cortam o Estado da Para-
íba fazem parte de um levan-
tamento que está sendo feito 
pelo Departamento Nacional 
de Infra estrutura de Trans-
porte - Dnit. 

Essa semana o Dnit ini-
ciou a instalação de defensas 
metálicas nos canteiros cen-
trais das rodovias com o ob-
jetivo de oferecer mais segu-
rança tanto aos veículos que 
trafegam nas duas vias como 
também aos pedestres.

Dentro de no máximo 
sessenta dias deverão ser 
iniciados os trabalhos de 
instalação de dispositivos 
que impedirão a trânsito de 
motos e animais nas passa-
relas. O superintendente do 
Dnit na Paraíba, engenheiro 
Gustavo Adolfo de Sá, disse 
que a dificuldade maior é 
a adaptação do deficiente, 
principalmente aquele que 
utiliza a cadeira de rodas. 
“Ninguém será prejudicado”, 
garantiu.

De acordo com o supe-
rintendente, as passarelas são 
construídas para uso exclusi-
vo de pedestres, no entanto, 
motoqueiros utilizam e vários 
animais também são vistos 
passando pelo local.

Nas cidades de João Pes-
soa, Campina Grande e Ma-
manguape que possuem pas-
sarelas o Dnit está instalado 
as defensas metálicas. Esses 
equipamentos vão obrigar o 
pedestre a utilizar as passare-
las e com isso evitar acidentes, 
inclusive com mortes como 
ocorreu recentemente na ci-
dade de Bayeux.

Outro importante bene-
fício a ser implantado são as 
defensas metálicas. Elas es-
tão sendo colocadas nos can-
teiros centrais das BR-101 e 
230 com alturas que variam 
de 60 a 70 centímetros. Tam-
bém a instalação de telas 
com aproximadamente dois 
metros de altura faz parte do 
projeto do Dnit.

sem engarrafamentos
O Departamento Na-

cional de Infraestrutura de 
Transporte está com projeto 
em andamento que estuda a 
adequação do trecho com-
preendido do quilômetro 
zero até o km 28, a adequa-
ção da BR-230, partindo de 
Cabedelo, para a construção 
de 14 passarelas e de seis 
viadutos nos acessos ao bair-
ro do Ernesto Geisel, em João 
Pessoa, Intermares, Poço e 
Camboinha (Cabedelo) e ain-
da nas proximidades do Hos-
pital de Emergência e Trau-
ma e de dois supermercados 
localizado as margens da BR.

O projeto que está em an-
damento deve ser concluído 
em 2013, com previsão para a 
publicação do edital até julho 
do mesmo ano. Além das pas-
sarelas e viadutos também se-
rão adequadas ruas marginais 
ao longo da rodovia. 

Órgão também pretende 
impedir trânsito de motos e 
animais nas passarelas

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Saúde, re-
aliza neste fim de semana (15 e 
16), o “Curso de Capacitação para 
Diagnóstico e Manutenção do 
Paciente em Morte Encefálica”. 
O evento faz parte das comemo-
rações alusivas ao Dia Nacional 
de Doação de Órgãos e Tecidos 
para Transplante, que será lem-
brado no próximo dia 27, como 
também das ações comemorati-
vas a XII Campanha Estadual de 
Doação de Órgãos e Tecidos para 
Transplante que tem como tema 
“Setembro Verde” e o slogan “Si-
nal Verde para a Vida, Diga Sim a 
uma doação de Órgãos”.

A diretora da Central de Trans-
plante da Paraíba, Gyanna Monte-
negro, explicou que o curso tem 

o objetivo de capacitar médicos 
intensivistas e enfermeiros para 
a identificação e manutenção do 
potencial doador de órgãos e teci-
dos aumentando, assim, o núme-
ro de doações com órgãos viáveis 
para o receptor.

Estarão participando do curso 
40 profissionais médicos intensi-
vistas e enfermeiros de vários hos-
pitais de João Pessoa e Campina 
Grande. O evento será ministrado 
pela equipe do coordenador da 
Organização à Procura de Órgãos 
(OPO) da Santa Casa de Misericór-
dia de São Paulo, Reginaldo Boni.

Outras atividades - Além do 
curso, a Central de Transplan-
te da Paraíba vai realizar outras 
atividades para lembrar o Dia 
Nacional de Doação de Órgãos e 

Tecidos para Transplante, como 
também da XII Campanha Esta-
dual de Doação de Órgãos e Te-
cidos para Transplante. De acordo 
com Gyanna Lys, no dia 28 serão 
realizadas palestras para estudan-
tes da Faculdade IESP. No dia 29, a 
partir das 14h, a Central de Trans-
plante da Paraíba promoverá a 
realização do Culto Ecumênico 
para familiares de doadores e re-
ceptores no auditório do Instituto 
de Previdência do Estado da Para-
íba (Ipep).

Outras ações de sensibiliza-
ção em prol da doação serão de-
senvolvidas pelas OPO’s de João 
Pessoa e Campina Grande e pela 
Organização à Procura de Córnea 
(OPC’s) de Patos e Guarabira, com 
panfletagens nos principais shop-

pings e praças públicas. “Estamos 
retomando o crescimento no nú-
mero de transplante, as ações com 
cursos de capacitação para os pro-
fissionais que lidam com o proces-
so de doação e a conscientização 
da população sobre a importância 
da doação, com certeza, trarão re-
sultados favoráveis em benefício 
dos pacientes em lista de trans-
plante”, explicou.

Ela destacou que as ações 
desenvolvidas pela Secretaria 
Estadual de Saúde (SES) apoian-
do a política de transplante no 
Estado têm contribuído de for-
ma decisiva para diminuir a fila 
de espera, oferecendo aos pa-
cientes órgãos e tecidos de qua-
lidade o que vai propiciar a sua 
reintegração na sociedade.

Ação lembra Dia de Doação de Órgãos e Tecidos
Curso de CaPaCiTaçÃo

Embora tenham sido construídas para uso exclusivo dos pedestres, muitos motoqueiros utilizam as passarelas para encurtar caminho, dividindo o espaço com as pessoas

Com a instalação das defensas o Dnit quer estimular o uso das passarelas pelos pedestres, que muitas vezes arriscam a vida atravessando as rodovias federais

FOTOS: Marcos Russo



Governo do Estado promove 
hoje mais um Dia da Família 
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Reforçar os laços de amor, 
união, solidariedade e diminuir 
a violência são os objetivos do 
Governo do Estado, numa ação 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Humano do Estado, que 
realizou no início do mês, no 
Centro de Laser Padre Juarez 
Benício, várias atividades re-
creativas para pais e filhos. Cer-
ca de mil e quinhentas pessoas, 
entre pais, filhos e educadores 
de várias creches participaram 
de atividades lúdicas. Neste 
sábado, dia 15, a secretária de 
Desenvolvimento Humano do 
Estado, Aparecida Ramos, con-
vida pais, mães, alunos e diri-
gentes de creches para partici-
parem de mais uma realização 
do programa Dia da Família, 
oferecido às famílias carentes 
de João Pessoa. A próxima edi-
ção será realizada no próximo 
sábado, 22 de setembro. 

Durante as próximas rea-
lizações serão proporcionados 
para este público mais dois 
dias de lazer e brincadeiras, 
onde serão oferecidos apre-
sentações de grupos teatrais, 
apresentação de palhaços, pa-
lestras para os pais envolven-
do temas como família, filho 
e amor, além de distribuição 

de algodão doce, pipoca e um 
almoço oferecido a todos os 
presentes ao evento.

Segundo a secretária de 
Desenvolvimento Humano do 
Estado, Aparecida Ramos, es-
tas atividades são direcionadas 
prioritariamente para as famí-
lias que são beneficiadas com a 
bolsa família. Devido aos gran-
des problemas da sociedade 
moderna que vem desestrutu-
rando as famílias, o Governo do 
Estado por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Huma-
no está desenvolvendo vários 
projetos e inclusão social, com 
a finalidade de melhorar a qua-
lidade de vida das famílias me-
nos favorecidas.

Durante as atividades 
lúdicas realizadas pela SEDH, 
houve várias palestras educa-
tivas na área de saúde, lazer 
e educação, bem como orien-
tação aos primeiros socorros, 
higiene pessoal entre outros 
assuntos ligados à família.

Na sua participação, a se-
cretária Aparecida Lobo des-
tacou o papel fundamental do 
Governo do Estado em empre-
ender esforços no sentido de  
melhorar cada vez mais a vida 
das pessoas, criando progra-
mas e benefícios que possam 
realmente transformar a vida 
da população paraibana.

Conhecida no meio po-
lítico-administrativo como 
uma aguerrida defensora dos 
direitos básicos do cidadão, a 
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Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

O objetivo é reforçar os laços 
de amor, união, solidariedade 
e  diminuir a violência

secretária Aparecida Ramos, 
anunciou que os programas 
desenvolvidos em benefício 
do povo ainda estão se estru-
turando, mas mesmo assim o 
atual governo já deu um gran-
de passo na concretização de 
instrumentos que minimizem 
a injustiça social no Brasil, e 
em particular na Paraíba.

Integração 
Todo o conteúdo da pro-

gramação foi elaborado para 
integrar pais e filhos em uma 
Gincana da Família. Houve 
primeiro a recreação para 
a criançada nos parques in-
fláveis disponibilizados es-
pecialmente para a ocasião, 
além de jogos lúdicos e com-
petições infantis.

Em seguida, teve início 
o torneio de futebol para os 
pais, depois gincana para as 
mães e ainda um campeonato 

de sinuca. A criançada torceu 
para os pais com a animação 
de palhaços e recreadores. 
Para garantir a energia, algo-
dão doce, pipoca e para almo-
ço uma feijoada.

Quem aproveitou a opor-
tunidade agradeceu a iniciati-
va, foi o que disse Maria das 
Graças da Silva Marcolino. 
“Acho muito importante um 
dia de lazer para a gente e 
para nossos filhos. Seria in-

teressante que tivesse mais 
encontros desses”.

Para Erivaldo Marinho 
dos Santos, o dia inteiro de 
lazer com o filho foi de muita 
descontração. “A gente brin-
cou bastante e tive a opor-
tunidade de acompanhar as 
atividades que meu filho fez 
com as professoras. Sem falar 
que eles pegaram a gente na 
creche e depois deixaram no 
mesmo local”, contou. 

O Hospital Cle-
mentino Fraga, que 
pertence à rede esta-
dual de saúde, se trans-
formará em centro de 
referência para o trata-
mento de patologias 
imunológicas. No dia 
21 deste mês o hospital, 
localizado em João Pes-
soa, inaugura um centro 
de imunologia e rea-
liza um fórum nacional 
abordando a imunode-
ficiência primária.

O evento servirá 
como marco para o cen-
tro, que tornará o Hos-
pital Clementino Flagra 
a terceira unidade de 
saúde como referência 
dessa patologia no Nor-
deste. O fórum, reali-
zado em parceria com 
a Associação Brasileira 
de Imunodeficiência 
(ABRI), prosseguirá no 
dia 22 no auditório do 
Hotel Tambaú e terá a 
participação de médicos 
do Hospital Central e da 
USP de São Paulo, além 
de profissionais de ou-
tros Estados.

O centro de imuno-
logia terá infraestrutu-
ra para testes e inter-
nações, além de espaço 
para estudo e vivência 
destinado aos profis-

sionais. O evento é vol-
tado para médicos, en-
fermeiros e estudantes 
e as inscrições já estão 
abertas, podendo ser 
realizadas pelo e-mail 
a b r i p b @ g m a i l . c o m 
ou pelo telefone (83) 
3242-2645/ 9684-1147. 
Será aberto aos profis-
sionais lotados no Es-
tado e para os demais 
será cobrada taxa de 
inscrição de R$ 50,00.

“Quando o Clemen-
tino Fraga foi indicado 
como centro de refe-
rência no Estado para 
avaliação, prevenção, 
diagnóstico e tratamen-
to de pacientes com 
história de infecções de 
repetição, fiquei entu-
siasmada, pois se trata 
de um novo serviço que 
vem para engrandecer 
ainda mais o hospital. 
Isso mostra o grande 
investimento que o 
Governo do Estado vem 
fazendo”, disse a di-
retora geral do Hospi-
tal Clementino Fraga, 
Adriana Teixeira.

Patologias
Imunodeficiências 

primárias são patolo-
gias comumente gené-
ticas e hereditárias que 

fazem com que o pa-
ciente não seja capaz 
de desenvolver respos-
ta imunológica ade-
quada às infecções. Não 
havendo defesa efetiva 
contra certos grupos 
de bactérias, fungos ou 
vírus, o paciente poderá 
desenvolver infecções 
de repetição, por vezes 
graves e debilitantes, 
deixando sequelas para 
toda a vida, e, em cer-
tos casos, ser vítima de 
morte precoce.

Há cinco anos, eram 
cerca de 120 patologias 
identificadas. Hoje te-
mos mais de 200 imuno-
deficiências primárias 
descritas. O diagnóstico 
precoce e o tratamento 
adequado são impor-
tantes para redução da 
morbimortalidade e do 
impacto na qualidade 
de vida dos pacientes.

Nos Estados Unidos 
há mais de 250 mil pa-
cientes diagnosticados 
com imunodeficiência 
primária. No Brasil, são 
pouco mais de 2 mil ca-
sos registrados, contu-
do estima-se que entre 
120 mil e 150 mil pes-
soas vivam com algum 
tipo de imunodeficiên-
cia primária no país.

Clementino Fraga inaugura 
dia 21 centro de imunologia

RefeRêncIa no noRdeste

Programação do fórum

O Clementino Fraga será a terceira unidade de saúde como referência dessa patologia no NE

Cerca de 1,5 mil pessoas, entre pais, servidores e crianças de dez creches, participaram da primeira edição do projeto Dia da Família

FO
TO

:  José Lins/Secom
-PB

l 21/9
10h –    Inauguração do Centro de 

Imunologia do Complexo 
Hospital Clementino 

          Fraga.
18h30   – Abertura das inscrições

19h – Cerimônia de abertura 
Tatiana C. Lawrence e Repre-
sentante ABRI Regional PB.

19h20  – Aula inaugural de imuno-
deficiências primárias: Dra. 
Magda Carneiro Sampaio.

20h       –   Coquetel de abertura.

l 22/9
8h       – Café da manhã com os pro-

fessores.
08h30  – “O sistema Imune I: Inato” 

– Dra. Carolina Prando.
09h       – “O Sistema Imune II: Adap-

tativo” – Dr. Antonio Carlos 
Pastorino.

09h30  – “10 sinais de alerta” – Dra. 
Tatiana Lawrence.

10h      –   Debate.
10h30 – “Imunidade no adulto” – 

Dra. Mirthes Toledo Barros.

11h         –  “Casos clínicos” – Dra. Her-
mila Guedes.

11h20    – “Imunidade humoral” – Dr. 
Antonio Carlos Pastorino.

11h50    – “Casos clínicos” – Dra. Mir-
thes Toledo Barros.

12h10   – “Imunidade celular” – Dr. 
Dewton Vasconcelos.

12h40   – Work shop: como preencher 
TFD (tratamento fora de do-
micílio).

14h       –   “Casos clínicos” – Dra. Ma-
ria Isabel de Moraes Pinto.

14h20   – “Deficiência de fagócitos” 
– Dra. Carolina Prando.

14h50  – “Casos clínicos” – Dra. Al-
merinda Silva.

15h10  – “Vacinas” – Dra. Maria Isa-
bel de Moraes Pinto.

16h20  – “Tratamentos e imunoglo-
bulina” – Dra. Tatiana La-
wrence.

16h50 – Mesa-redonda: Exames 
Laboratoriais - Drs. Maria 
Isabel, Carolina, Goirdano, 
Dewton, Tatiana Lawrence.

17h20   - Discussão e encerramento.



Inscrições para o Projovem 
começam na próxima 2ª feira
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As inscrições para o 
Programa Trabalhador – Ju-
ventude Cidadã começam 
na próxima segunda-feira 
em 89 municípios paraiba-
nos. São oferecidas 7 mil va-
gas para jovens na faixa etá-
ria entre 18 e 29 anos que 
sejam estudantes e estejam 
em situação de desempre-

go. As matrículas serão 
feitas nos Centros de Refe-
rência da Assistência Social 
(Cras) dos municípios con-
templados.  

Os cursos começarão 
em outubro com duração 
de 350 horas e bolsa auxí-
lio para o aluno no valor de 
R$ 100,00 por seis meses, 
totalizando R$ 600,00 no 
final da formação. O aluno 
também receberá um kit es-
tudantil (material didático). 
Também serão fornecidos 

transporte e lanche durante 
o período dos cursos.  

“O Projovem Trabalha-
dor é uma forma de inserir-
mos os jovens no mercado 
de trabalho. Ao final do cur-
so, as empresas executoras 
terão que colocar no merca-
do de trabalho 30% dos alu-
nos que fizerem os cursos”, 
explicou a secretária Cida 
Ramos.

Os cursos contemplarão 
nove áreas ocupacionais: 
administração, agroextra-

tivismo, alimentação, cons-
trução e reparos, metal-me-
cânica, pesca/pisicultura, 
telemática, turismo e hospi-
talidade e vestuário.

Segundo o presidente do 
Comitê Gestor do Programa, 
Luiz Lianza, da Gerência Ope-
racional de Qualificação Profis-
sional da Sedh, os municípios 
de Itaporanga, Sousa, Catolé 
do Rocha, Pombal, Patos e Es-
perança não estão mais na lista 
dos municípios contemplados 
a pedido do Ministério do Tra-

balho, porque já tinham con-
trato do programa com o MT. 
Ainda de acordo com Lianza, as 
vagas destes municípios foram 
remanejadas.    

Critérios 
Os interessados em fa-

zer o Projovem Trabalhador 
precisam comprovar que 
têm entre 18 a 29 anos, ren-
da per capita de um salário 
mínimo; estar frequentando 
a escola no Ensino Funda-
mental ou Médio ou outras 

modalidades de ensino como 
EJA e Brasil Alfabetizado. 

Também podem fazer 
o curso os jovens que estão 
em situação de desemprego, 
mas eles deverão ter conclu-
ído o Ensino Médio. 

A documentação neces-
sária para as inscrições são 
Certidão de Nascimento ou 
RG, CPF (Situação Regular), 
NIS (Número de Identifica-
ção Social) e comprovante de 
matrícula ou declaração da 
escola.

O programa vai oferecer 
7 mil vagas para os jovens 
em 89 cidades paraibanas

QUANTIDADE DE VAGAS POR MUNICÍPIO

LOTE X
MUNICÍPIO HABITANTESITEM VAGAS

ALAGOA GRANDE 28.4821 80
CUITÉ 19.8512 60

TOTAL-  LOTE X 71.502 190
LIVRAMENTO 7.1643 50

LOTE XI
DISCRIMINAÇÃO POPULAÇÃO

ATENTIDA
ITEM NÚMEROS DE

EMPRESEAS

7.000 ALUNOS
10

EMPRESAS

TOTAL-  LOTE XI 7.000 ALUNOS 10
EMPRESAS

1 Coordenação e assistência 
de monitoramento pedagó-
gico e inserção, relativo às 
instituições contratadas para 
execução dos trabalhos

LOTE I
MUNICÍPIO HABITANTESITEM VAGAS

BAYEUX 99.2171 375
CABEDELO 57.7382 375
SANTA RITA 119.5463 400

PEDRAS DE FOGO 27.0434 160

ALHANDRA 17.9885 60
CAAPORÃ 20.3016 50

CONDE 21.3697 80
PITIMBÚ 17.0288 60

TOTAL-  LOTE I 381.400 1.560

LOTE II
MUNICÍPIO HABITANTESITEM VAGAS

ARAÇAGI 17.2211 60
BAÍA DA TRAIÇÃO 8.0022 60

CAPIM 5.6013 50
CRUZ DO E. SANTO 16.2574 55

CUITÉ DE M. 6.1955 50
CURRAL DE CIMA 5.2106 50

GUARABIRA 55.3207 90
ITAPOROROCA 16.9908 50

TOTAL-  LOTE II 228.625 925

10
9

MARCAÇÃO 7.61111 50
MARI 21.15712 60

MATARACA 7.39313 50
PEDRO RÉGIS 5.74414 50

RIO TINTO 22.94715 75
SOBRADO 7.35816 50

JACARAÚ 13.920 50
LUCENA 11.699 75

LOTE III
MUNICÍPIO HABITANTESITEM VAGAS

ARARUNA 18.8861 60
AROEIRAS 19.0812 60

BARRA DE S. ROSA 14.1603 50
BELÉM 17.0414 60

BORBOREMA 15.1115 55
C. DE DENTRO 16.7316 55

CALDAS BRANDÃO 5.6377 30
CASSERENGUE 7.0588 30

TOTAL-  LOTE III 177.222 670
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NOVA FLORESTA 10.23211 50
PILAR 11.19112 50

PILÕES 6.97813 30
SÃO M. DE TAIPÚ 6.69614 30

INGÁ 18.180 60
JURIPIRANGA 10.240 30

10
PIANCÓ 15.46511 60

POCINHOS 16.66912 60

PUXINANÃ 12.90413 55
QUEIMADAS 40.85014 120

MONTEIRO 30.736 130

SÃO S. DE L. DE ROÇA 11.04116 55
SERRA BRANCA 12.94717 55

SERRA REDONDA 7.01018 50
SERRARIA 6.23119 50

SOLÂNEA 26.59920 90
SUMÉ 16.00521 60
SAPÉ 50.09922 180

ITABAIANA 24.47823 105

TOTAL-  LOTE VI 484.633 1.825
25
24 PICUÍ 18.199 75

SÃO J. DOS RAMOS 5.508 30

REMIGIO 17.58215 60

LOTE V
MUNICÍPIO HABITANTESITEM VAGAS

CACIMBAS 6.8141 50
CONDADO 6.5832 50
DESTERRO 7.9913 55

IMACULADA 11.4774 60

JUNCO DO SERIDÓ 6.6435 50
MALTA 5.6146 50

MATURÉIA 5.9397 50
PATOS 100.6758 170

TOTAL-  LOTE V 361.465 1.175

10
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SÃO J.DO R. DO PEIXE 18.19311 75
SÃO J. DE PIRANHAS 19.08512 60

SANTA LUZIA 14.71613 60
SÃO MAMEDE 7.74814 50

PRINCESA ISABEL 21.853 75
SÃO BENTO 30.853 90

LOTE VI
MUNICÍPIO HABITANTESITEM VAGAS

CAJAZEIRAS 58.3191 120
TEXEIRA 14.1532 60

TOTAL-  LOTE VI 72.472 180

LOTE VII
MUNICÍPIO HABITANTESITEM VAGAS

CONCEIÇÃO 18.3661 110
COREMAS 15.1192 75

TOTAL-  LOTE VII 62.185 185

LOTE VIII
MUNICÍPIO HABITANTESITEM VAGAS

TAPEROÁ 14.9381 135
TOTAL-  LOTE VIII 38.132 135

LOTE IX
MUNICÍPIO HABITANTESITEM VAGAS

CAMALAÚ 5.7491 50
MAMANGUAPE 42.2792 105

TOTAL-  LOTE IX 48.028 155

LOTE VI
MUNICÍPIO HABITANTESITEM VAGAS

ALAGOA NOVA 19.6861 75
ARARA 12.6532 50
AREIA 23.8073 90

AREIAL 6.4604 50

BANANEIRAS 6.4605 50
BOQUEIRÃO 16.8816 75

JUAZEIRINHO 16.7767 60
LAGOA SECA 25.6168 90

9 MASSARANDUBA 12.894 50

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cursos de informáti-
ca, técnicas em ven-
das, pintura, garçom, 
entre outros, além de 
atividades variadas são 
oferecidos nos Centros 
Sociais Urbanos (CSUs) – 
equipamentos do Gover-
no do Estado, vinculados  
à Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Hu-
mano (Sedh). No mês de 
agosto, foram registra-
dos 8.301 atendimentos, 
um aumento de 396 em 
relação ao mês de julho.

De acordo com 
relatório da coordenação 
dos CSUs, do montante 
de atendimentos o item 
sobre assistência social 
(pão e leite) registrou 
maior índice com 3.453 
atendimentos, seguido 
de atividades sócio edu-
cativas com 2.656.

A cada mês, os 16 
Centros Sociais Urbanos 
distribuídos no Estado 
divulgam lista de ativi-
dades para que a popu-
lação possa escolher o 
que fazer.

Cada centro tem sua 
particularidade e oferece 
atividades diferenciadas 
que vão desde cursos 
profissionalizantes, a 
grupos de idosos, arte-
sanato, reuniões dos Al-
coólicos Anônimos (A.A), 
escolinhas de futebol, dan-
ça, esportes, atividades 
culturais e reuniões de 
grupos de forma geral.

 
Reunião
No final do mês de 

agosto, a Sedh realizou 
um encontro com téc-

nicos e responsáveis pe-
los Centros no Centro 
de Atividades e Lazer do 
Aposentado e Pensionista 
Padre Juarez Benício (Ce-
jube) para um balanço 
das atividades e trocas de 
experiência.

A secretária Apare-
cida Ramos participou do 
evento, conversou com 
os diretores, ouviu as de-
mandas e falou sobre a 
recuperação dos equipa-
mentos, realizada pelo 
Governo do Estado.

“Os CSUs são equipa-
mentos para a população 
que oferecem atividades 
diversas, desde cursos 
profissionalizantes, es-
porte para crianças e 
adolescentes, além de 
atender também a gru-
pos de idosos. Alguns 
estavam em péssimas 
condições e tivemos que 
recuperar para que fos-
sem devolvidos para a 
população”, ressaltou.

CSUs atenderam mais 
8.301 no mês de agosto

Cada centro 
tem sua 
particularidade 
e oferece 
uma série de 
atividades 
diferenciadas 
que vão desde 
cursos a 
reuniões do AA
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Seis  PMs são indiciados em CG
TORTURA E MORTE

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

O prefeitável Romero Rodrigues criticou: “A obra, 
o contrato e as consequências ficarão para o próximo 
prefeito. A que valor? Por quantos anos? Em que 
condições? Um contrato dessa importância não pode ser 
assinado no apagar das luzes da atual administração”.

l MAIs CRíTICAs

O candidato do PTB, Artur Bolinha, também criticou. “No 
meu entendimento, a assinatura de uma Ordem de Serviço 
num projeto dessa envergadura, faltando pouco mais de três 
meses para o fim de governo, no mínimo não será entendida 
pela população campinense”, disse.

l QUEM sERá?

Ainda repercute na cidade a declaração desta semana 
do vereador Pimentel Filho, que, na tribuna da Câmara 
Municipal, disse estar sendo alvo do fogo amigo de um 
parlamentar que seria o responsável por um panfleto 
apócrifo que o acusa de responsável pelos problemas com 
sinal das operadoras de telefonia celular, por conta de 
uma lei que regulamenta a instalação dos equipamentos. 
Como Pimentel não citou nomes, mas deixou claro que 
é um vereador do seu grupo, o número de “suspeitos” é 
restrito.

Nova punição
 

O juiz Ruy Jander 
Teixeira da Rocha, 
da 17ª Zona, acolheu 
representação impetrada 
pela assessoria jurídica 
da Coligação “Por amor a 
Campina”, do candidato 
Romero Rodrigues, e puniu 
mais uma vez a candidata 
Daniella Ribeiro (PP), 
coligação “Pra Campina 
crescer em paz”.

Nova polêmica

O contrato para construção do Centro Administrativo 
do Município, que foi assinado na última quinta-feira, 13, 
pelo prefeito Veneziano Vital do Rêgo e pelo secretário de 
Obras, Alex Azevedo, vem gerando enorme polêmica entre 
outros grupos políticos, por conta do período.

Tempo

A controvérsia gira em torno de uma questão lógica. 
O Centro Administrativo, orçado em mais de R$ 52 milhões, 
seria a maior obra dos oito anos do governo Veneziano. 
No entanto, além de estarmos no período eleitoral, faltam 
pouco mais de três meses para o fim da atual gestão.

O caso
 

Na sentença, o juiz 
coordenador da propaganda 
de mídia e internet 
determina a retirada, nas 
inserções da candidata, da 
acusação de que Romero 
silenciaria diante de medidas 
do governador. A propaganda 
usa a imagem de um zíper 
fechando uma boca, trecho a 
ser suprimido.

Consequências

Empossado 

O padre José Vanildo assumiu o cargo de secretário 
executivo do prefeito de Campina Grande, Veneziano Vital do 
Rêgo. No primeiro mandato de Veneziano, José Vanildo foi 
secretário de Assistência Social. Filiado ao PMDB, ele tentou 
se eleger vereador em 2008, sem sucesso.

Karatê universitário

As estudantes Roseane Barros e Jessika Taiza, que 
cursam o 7º período de Educação Física da Universidade 
Estadual da Paraíba, disputarão, neste final de semana, 
em Fortaleza, o Campeonato Brasileiro Universitário de 
Karatê. O evento é promovido pela Confederação Brasileira do 
Desporto Universitário e de 14 e 16 de setembro, no Ginásio da 
Faculdade Católica. Conforme a UEPB, Roseane e Jessika têm 
boas chances de conquistar medalhas. As duas se sagraram 
campeãs paraibanas de karatê.

Os militares são acusados 
de matarem o técnico 
Tiago Moreira de Araújo

Cinco estrelas

Quatro cursos da Universidade Federal de Campina Grande 
foram avaliados com pontuação máxima do Guia do Estudante 
2012. Os cursos de Ciência da Computação, Engenharia Elétrica, 
Ciências Sociais e Direito receberam o selo Cinco Estrelas (ou seja, 
conceito excelente) na avaliação realizada pelo Guia do Estudante 
da Editora Abril. Conforme a UFCG, o resultado será publicado na 
edição 2012 do GE - Profissões Vestibular, que estará nas bancas a 
partir do próximo dia 25 de outubro.

FOTO: Secom-PB

A Polícia Civil da Paraíba 
apresentou, ontem, a conclu-
são do inquérito que investiga-
va a morte do técnico em mo-
nitoramento Tiago Moreira de 
Araújo, 27, ocorrida no dia 5 de 
agosto, em Campina Grande. 
Com base em provas testemu-
nhais e laudos do Instituto de 
Polícia Científica (IPC), a titular 
da Delegacia de Crimes Contra 
a Pessoa do município, Cassan-
dra Maria Duarte, indiciou seis 
policiais militares por tortura 
seguida de morte. 

O laudo tanatoscópico do 
IPC apontou como causa da 
morte do técnico em monito-
ramento asfixia por sufocação 
indireta. “Houve uma com-
pressão torácica provocada 
por uma ação contundente 
que provocou a asfixia”, deta-
lhou o gerente operacional do 
IPC, Flábio Fabres. De acordo 
com ele, o laudo não pôde pre-
cisar qual o instrumento usa-
do para que se fizesse a asfixia. 
“Contudo, o laudo toxicológico 
comprovou a presença de co-
caína no corpo da vítima, o 
que contribuiu para a asfixia”, 
complementou Fabres.  Além 
da morte por asfixia, o laudo 

Sob a coordenação da profes-
sora Fabiana Xavier, um grupo de 
estudantes do 6º período do curso 
de Ciências Agrárias, do Campus 
IV da Universidade Estadual da 
Paraíba, em Catolé do Rocha, está 
desenvolvendo um projeto nas 
principais cidades sertanejas. De-
nominado de “Projeto de Arbo-
rização, levantamento de quan-
tidade e variedades”, a ação tem 
procurado contribuir para que o 
verde predomine, mantendo viva 
a paisagem de uma das regiões 
mais secas do Estado.

Os primeiros resultados são 
preocupantes. Em apenas três 
praças, identificou-se uma série 
de problemas que comprometem 
o meio ambiente. As principais ár-
vores plantadas nas praças de Ca-
tolé do Rocha, em várias espécies, 
estão sendo depredadas. As pra-
ças pesquisadas foram as Prefeito 
José Maia, Saleitão e Praça  Sérgio 
Maia. No total, foram pesquisas 
113 espécies.

Plantas popularmente co-
nhecidas como palmeiras, figuei-
ras, oliveiras, algodão do Pará, 
trepadeira, crote, boca de leão, 
laranjeira, tamarineira, jatobá, 
tomarindo, pau ferro, ipê, man-
gueira, pau darco, mororó, jucá, 
algaroba, estão sendo vítimas da 
ação depredatória do homem. O 
grupo formado pelos estudantes 
Cledson Morais Dantas, Emilio 
Bezerra da Silva, Thalisson Perei-
ra de Sousa e Thiago Pereira de 
Aquino, descobriu que a maioria 
das plantas tem sido alvo de cor-
tes extravagantes e de pichações 
dos vândalos. A poda feita de for-
ma inadequada, o implante de 
pregos, a falta de nutrientes e o 
acúmulo de lixo compromete as 
plantas e, consequentemente, a 
beleza das praças públicas.

Mais projetos
Arborizar as praças públicas 

Estudantes de Ciências Agrárias da  
UEPB fazem mapeamento da cidade

 DEPREDAÇÃO AMBIENTAL

do IPC apontou lesões corpo-
rais superficiais que poderiam 
ser causadas por tortura.

Além das provas técnicas, 
o inquérito policial foi base-
ado na oitiva de 46 pessoas, 
entre as que testemunharam 
os fatos e os 18 policiais envol-
vidos nele. “O indiciamento foi 
baseado nos depoimentos co-
lhidos. Todas as testemunhas 
afirmaram que a vítima sofreu 
agressões dos policiais mes-
mo estando algemada e amar-
rada, o que, junto ao laudo do 
IPC, caracterizaria tortura. 
Contudo, é preciso ressaltar 
que o caso continuará a ser 
analisado. O inquérito agora 

segue para o Ministério Públi-
co analisar”, explicou a delega-
da Cassandra Duarte.  

O subcomandante ge-
ral da Polícia Militar, coronel 
Francisco de Assis Castro, 
lembrou também que foi 
aberto inquérito policial mi-
litar para investigar a parti-
cipação dos PMs a morte de 
Tiago Moreira. “Todos os PMs 
acusados de participação do 
crime foram afastados das 
atividades na ruas e ficarão 
trabalhando em atividades 
internas até a decisão da Jus-
tiça”, disse. 

Marcos Paulo Vilela, 
delegado regional de Cam-

pina Grande e que também 
contribuiu na conclusão do 
inquérito, ressaltou a impar-
cialidade na qual se baseou a 
investigação policial. “A Polí-
cia da Paraíba mais uma vez 
demonstra a sua imparciali-
dade. Em nenhum momento, 
a Polícia Militar interferiu nas 
investigações, apesar dos acu-
sados serem membros da ins-
tituição. A ação integrada das 
policiais tem como principal 
compromisso o bem da socie-
dade e como objetivo chegar à 
verdade”, garantiu.  O inqué-
rito que investiga a morte do 
técnico em monitoramento 
será remetido à Justiça.

Militares, técnicos do Instituto de Polícia Cientifica, e delegados durante o anúncio do indiciamento

não é a única atividade de exten-
são desenvolvida por estudantes 
do Campus de Catolé do Rocha. 
Um outro projeto em fase de exe-
cução tem procurado identificar 
os efeitos e os impactos ambien-
tais da poluição sonora existente 
nas unidades de saúde de Catolé 
do Rocha. Desenvolvido pelo estu-
dante Cledson da Silva, o projeto 
já identificou os males que o baru-
lho provoca na saúde das pessoas 
que precisam de assistência nas 
clínicas, postos de saúde e outros 
equipamentos da cidade.

 Nessa mesma linha de atua-
ção, o estudante Geffson Figueire-
do Dantas está desenvolvendo um 
projeto que visa mostrar os danos 
que o barulho provoca nos estu-
dantes, professores e funcionários 
do Campus IV. Batizado de “Polui-
ção Sonora e Educação Ambiental 
com enfoque na saúde humana 
no Campus IV da UEPB em Catolé 
do Rocha”, o projeto tem mostra-
do como o barulho interfere no 
aprendizado no ambiente onde o 
silêncio deveria reinar.  

Outro projeto, desenvolvido 
pela estudante Anne Caroline, 
tem garantido fonte de renda 
para a comunidade, além de pre-
servar o meio ambiente. Ecologi-

camente correto, o projeto “Re-
aproveitamento de garrafas PET 
oriundas da lanchonete da UEPB - 
Campus IV para feitura de utensí-
lios”, já surte efeitos positivos. De 
acordo com Anne, a população já 
despertou a consciência de cuidar 
do meio ambiente, selecionando 
as garrafas para serem recicladas. 
Ao invés de irem para os lixos, elas 
se transformam em produtos rea-
proveitados.

 Como o Campus de Catolé do 
Rocha chama-se Cajueiro, o estu-
dante Ariones Clebson Vieira de 
Almeida, do 7º período de Ciên-
cias Agrárias, resolveu investir no 
projeto que visa arborizar o cam-
pus. Utilizando borra de café, cas-
ca de fruto e outros vegetais, ele 
desenvolveu adubos que garanti-
ram o desenvolvimento de 46 mu-
das que serão plantadas em volta 
do prédio da Universidade.

A produção de composto de 
lixo orgânico com resíduos sólidos 
orgânicos oriundos do restauran-
te universitário para adubação de 
mudas de cajueiro com finalidade 
de arborização do Campus IV está 
na terceira fase e deve mudar a 
paisagem da localidade. “Muitas 
mudas ainda estão nascendo”, 
observa Ariones.

Árvore de uma das principais praças da cidade de Catolé do Rocha visivelmente depredada

FOTO: Divulgação



Todos contra o trabalho infantil
COMPROMISSO DE CANDIDATO

Candidatos assinarão termo 
de compromisso na sede do 
Ministério Público do Trabalho
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Integrantes de CPMI 
visitam a PB e pedem 
mais proteção à mulher
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Agenda dos candidatos

O candidato, pela ma-
nhã, grava o Guia Eleitoral. À 
tarde, se reúne com apoiado-
res em Quadramares.  

Antonio Radical 
(PSTU)

O candidato não infor-
mou as atividades do dia.

A candidata, às 8h, tem 
encontro com moradores do 
Bairro dos Novais. Às 9h, faz 
caminhada no São José. Às 
14h30, se reúne com lideran-
ças no Altiplano. Às 15h, tem 
encontro com vereadores em 
Tambiá. Às 15h30, participa de 
desfile cívico no Bairro das In-
dústrias. Às 17h, faz caminha-
da no Jardim Planalto.

O candidato não infor-
mou as atividades do dia.

A candidata não infor-
mou as atividades do dia.

Às 7h, visita o mercado 
de Cruz das Armas; às 9h, faz  
caminhada no Mussumago. Às 
15h, tem reunião em Cruz das 
Armas. Às 16h, faz caminhada 
na comunidade Parque do Sol, 
com concentração na Red-
med. Às 19h, participa de reu-
nião com a comunidade São 
Luiz e, às 20h30, tem reunião 
no Cordão Encarnado.

O candidato não infor-
mou as atividades do dia.

Cícero Lucena 
(PSDB)

Estelizabel 
Bezerra (PSB)

José Maranhão 
(PMDB)

Lourdes Sarmento 
(PCO)

Luciano Cartaxo 
(PT) 

Renan Palmeira 
(PSOL)

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com.br

Todos os sete candida-
tos à Prefeitura de João Pes-
soa já confirmaram presença 
às 17h da próxima segunda-
-feira na sede do Ministério 
Público do Trabalho, onde 
assinarão um termo de com-
promisso  em defesa da apli-
cação de políticas públicas 
de erradicação do trabalho 
infantil no município.

A informação foi pres-
tada ontem pelo procura-
dor-chefe do Trabalho na 
Paraíba, Eduardo Varandas 
Araruna, ao explicar que, 
desde o começo da campa-
nha política, vinha procuran-
do agendar todos os candi-
datos numa mesma reunião 
com esse objetivo.

 A audiência pública está 
marcada para começar às 
14h no auditório da Procu-
radoria Regional do Traba-
lho e, além da erradicação 
do trabalho infantil, o docu-
mento a ser subscrito pelos 
candidatos também inclui-
rá proteção do trabalho do 

adolescente e programas de 
geração de emprego e renda 
para a população carente.

O Ministério Público 
Estadual será representado 
pelo promotor de Justiça, Al-
ley Escorel, que atua na área 
da infância e adolescência e 
que, falando ontem sobre os 
preparativos do evento de 
segunda-feira, disse que o 
descaso com o trabalho hu-
mano no Estado da Paraíba 
não é novidade.

“Há crianças trabalhan-
do em todas as áreas, inclu-
sive, na exploração sexual e 
no narcotráfico”, afirmou o 
procurador Eduardo Varan-
das, ao acrescentar que “os 
índices de desemprego entre 
adultos na Paraíba ainda são 
altos e que todos precisam 
contribuir com políticas pú-
blicas que mudem essa rea-
lidade”.

Para o procurador, “é 
o Ministério Público, uno e 
indivisível, que deve cobrar 
compromissos do Estado e 
das autoridades, por esse 
motivo achamos convenien-
te convocar os candidatos 
para alertá-lo sobre as res-
ponsabilidades que recaem 
sobre o chefe do Poder Exe-
cutivo municipal”, concluiu 
Varandas.

O ministro José Antonio 
Dias Toffoli será o relator, no 
Tribunal Superior Eleitoral, 
do recurso interposto pela 
assessoria jurídica da coliga-
ção “Pra Campina crescer em 
paz”, que tem como candida-
ta a prefeita Daniella Ribeiro 
(PP), e do Diretório Nacional 
do Partido dos Trabalhadores 
contra o Diretório Municipal. 
Daniella e o PT Nacional que-
rem retirar o petista Alexan-
dre Almeida da corrida pela 
Prefeitura de Campina Gran-
de. O candidato entrou no 
páreo amparado por decisões 
da Justiça comum e da Justiça 
Eleitoral, em primeiro e se-
gundo graus, contrariando a 
posição do comando nacional 
do partido, que quer a aliança 
com a prefeitável do PP. 

A confusão começou 
quando, em abril, a maioria 
dos delegados eleitos pelos 
militantes petistas decidiu 
desfazer a aliança com o 
PMDB, que perdurava desde 
o segundo turno das eleições 
de 2004, para aderir a Da-

niella Ribeiro. Inconforma-
do, Alexandre, que preside o 
diretório municipal, lançou-
-se candidato, e, em junho, o 
partido promoveu duas con-
venções, uma ratificando o 
apoio à prefeitável pepista e 
a outra fazendo de Almeida 
candidato. A convenção que 
homologou a candidatura do 
petista acabou validada pela 
Justiça, com consequente im-
pugnação da aliança com o 
PP, o que resultou, ainda, no 
indeferimento em primeiro 
grau e no TRE do registro dos 
candidatos a vereador que fa-
ziam parte da composição. 

Seja qual for a decisão 
que a Suprema Corte Eleitoral 
tome em relação à candidatura 
de Alexandre Almeida, salvo 
a eventualidade – improvável, 
segundo as pesquisas – de o 
prefeitável ir ao segundo turno 
ou vencer a eleição, a sentença 
pode chegar tarde demais, ten-
do em vista faltar pouco mais 
de vinte dias para o pleito. 

Sem o PT, Daniella Ribei-
ro perdeu cerca de cinco mi-
nutos no Guia Eleitoral, além 
do vice, o suplente de verea-
dor Perón Japiassu. 

O PMDB da Paraíba se 
associa ao PMDB Nacional 
nas homenagens que serão 
prestadas hoje em todo o 
país à memória de Ulysses 
Guimarães, que morreu em 
12 de outubro de 1992. Ex-
-presidente do partido, Ulys-
ses se notabilizou pela defesa 
da democracia e da liberdade 
de expressão no Brasil. 

A militância do partido 
está sendo mobilizada e orien-
tada no sentido de promover 
reuniões nos bairros, nas pra-
ças, nos logradouros e Câma-
ras Municipais das cidades da 
Paraíba e dos demais Estados 
da Federação, com o intuito de 
relembrar os 20 anos da mor-
te daquele que ficou conhe-
cido por todos os brasileiros 
como o “Senhor Diretas”.

“A mobilização que es-
tamos fazendo nesta opor-
tunidade foi lançada a nível 
nacional pelo presidente 
licenciado do PMDB e vice-
-presidente da República, 
Michel Temer, e pelo presi-
dente nacional da legenda, 
senador Valdir Raupp, como 
forma de relembrar a his-
tória política de Ulysses no 

partido em prol do desenvol-
vimento social e econômico 
do Brasil”, explicou o presi-
dente estadual do PMDB, An-
tonio Souza da Silva.

O dirigente peemede-
bista explicou, ainda, que a 
iniciativa de se promover 
a mobilização em todas as 
cidades, tem também a fi-
nalidade de fazer com que a 
militância e as lideranças do 
PMDB, estimulados pela bio-
grafia deste grande expoente 
da política brasileira, deba-
tam em profundidade os pro-
blemas de cada município.

A militância do PMDB 
pode, inclusive, neste dia de 
mobilização, utilizar a rede 
social do partido e promover 
um grande “tuitaço”, sugere 
o presidente da agremiação. 
“Os candidatos a prefeito, vice-
-prefeito e a vereador, podem 
utilizar os meios de comunica-
ção e a internet para destacar a 
importância do PMDB 15 para 
os municípios e para o país”, 
ressaltou Antonio Souza, enfa-
tizando que qualquer manifes-
tação dos militantes neste dia 
em prol da memória de Ulysses 
Guimarães e do PMDB é válida.

O deputado estadual Frei 
Anastácio (PT) disse ontem que já 
recorreu contra a condenação que 
lhe foi imposta pelo Ministério 
Público Federal por prática de im-
probidade administrativa, caracte-
rizada em reação a uma invasão de 
terra quando era superintendente 
do Incra no Estado.

 “A condenação é injusta e es-
pero que a justiça seja feita porque 
não provoquei nenhum prejuízo 
para a reforma agrária”, disse Frei 
Anastácio. Com base em explica-
ções dos seus advogados, a con-
denação deve ser reavaliada e ne-
nhuma punição contra o deputado 
poderá ser posta em prática até 
que o recurso seja apreciado.

Frei Anastácio explicou que 
nunca esperou que o Ministério 
Público fosse agir com tanto rigor, 
diante da resposta de ofícios. Disse 
ainda que esse processo de invasão 
de terra é do ano de 1997 e pro-
vocado pelo fato de ele ter criado 

uma comissão para investigar, apu-
rar e recuperar lotes que estives-
sem sendo usados de forma ilegal, 
como venda, troca e outros tipos 
de irregularidades.

Entre os processos encontra-
dos, continuou Frei Anastácio, es-
tava esse de 1997, que foi deixado 
para trás por outros superinten-
dentes. “Como esperei uma posi-
ção da comissão de retomada de 
lotes, para poder dar uma resposta 
ao Ministério, fui processado. Ou 
seja, tentei moralizar a reforma 
agrária e fui processado”, explicou.

O caso
A ação do Ministério Públi-

co Federal foi consequência de 
denúncias de invasões não apu-
radas pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária 
(Incra), na época em que o hoje 
deputado estadual Frei Anastácio 
era superintendente regional do 
Incra na Paraíba.

Frei Anastácio diz que vai 
recorrer contra condenação

AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Conforme a sentença, o réu 
está condenado a perder função 
pública eventualmente ocupada, ter 
suspensos os direitos políticos pelo 
prazo de quatro anos, pagar multa 
de 30 vezes o valor da remuneração 
que recebia quando era superinten-
dente (com juros de mora e correção 
monetária), estando ainda proibido 
de contratar com o poder público 
ou receber benefícios e incentivos 
fiscais pelo prazo de três anos.

Anastácio é acusado de improbidade

Foto: Ortilo Antônio

O Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE-
-PB) reverteu ontem a de-
cisão que barrava a candi-
datura à reeleição do atual 
prefeito de Marizópolis, José 
Vieira da Silva (PTB). Duran-
te a 103ª Sessão Ordinária, 
a Corte Eleitoral acolheu os 
embargos de declaração com 
efeitos modificativos e defe-
riu por unanimidade o pedi-
do de registro do gestor, in-
tegrante da Coligação “União 
das Forças Progressistas De-
mocráticas e Trabalhistas”.

O registro de candidatu-
ra de José Vieira havia sido 
negado em primeira instân-
cia pelo juiz eleitoral José 
Normando Fernandes, no 
dia 2 de agosto, e confirmada 
pelo TRE. A impugnação foi 
provocada por contas julga-
das consideradas irregulares 
do atual gestor.  

Caso o TRE não acolhes-
se os embargos declaratórios 
apresentados pelo prefeito, 
as eleições municipais em 
Marizópolis seriam protago-

nizadas por um único can-
didato ao cargo majoritário, 
o jovem Abdon Lopes, que 
disputa o cargo pelo PSB, que 
integra a Coligação “Frente 
Democrática por uma Mari-
zópolis Livre para Todos”.

Posse
O presidente do Tri-

bunal Regional Eleitoral da 
Paraíba (TRE-PB), desem-
bargador Marcos Cavalcanti 
de Albuquerque, deu posse 
na manhã de ontem ao de-
sembargador Arnóbio Alves 
Teodósio como juiz-membro 
suplente da Corte Eleitoral

Arnóbio Teodósio assu-
me a vaga do desembargador 
Saulo Henriques de Sá e Bene-
vides, que concluiu seu biênio 
no último dia 1º. A escolha 
unânime sobre o nome do 
novo desembargador aconte-
ceu na última segunda-feira, 
durate sessão administrativa 
do Pleno do Tribunal de Justi-
ça da Paraíba (TJPB), atenden-
do o que dispõe o artigo 121, § 
2º, da Constituição Federal.

TRE reverte decisão 
e defere candidatura

Toffoli relatará ação do 
PT contra Alexandre

PMDB homenageia 
Ulysses Guimarães

MARIZÓPOLIS

Lenildo Ferreira
Da Sucursal de Campina Grande



CPI discute violência na Paraíba
PROTEÇÃO À MULHER
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GERAL

Integrantes da comissão 
visitaram delegacia e foram 
recebidos pelo governador

Foto: Evandro Pereira

A deputada Jô Moraes, 
presidente da Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito 
do Congresso Nacional que 
investiga a situação da vio-
lência contra a mulher no 
Brasil, disse ontem, em João 
Pessoa, que a situação no Es-
tado da Paraíba é alarmante, 
uma vez que, no primeiro 
semestre, ocorreram cerca 
de 80 assassinatos de mu-
lheres. Ela afirmou que João 
Pessoa é a segunda cidade 
com maior número de assas-
sinatos contra as mulheres e 
que a taxa de homicídios é de 
12,2 para cada grupo de 100 
mil mulheres. Vitória do Es-
pírito Santo ocupa a primeira 
posição. 

A declaração da depu-
tada aconteceu durante a 
visita da comissão da CPMI à 
Delegacia da Mulher, no Cen-
tro da capital. Ela ressaltou 
que todos os órgãos públicos 
devem reconhecer a impor-
tância do combate a esses 
crimes aplicando de forma 
severa a Lei Maria da Penha 
para proteger as mulheres 
da Paraíba.

Após a visita da Comis-
são à Delegacia da Mulher na 
capital, a deputada revelou 
que o número de funcioná-
rios em todas as nove dele-
gacias femininas da Paraíba é 
insuficiente para combater e 
atender as vítimas da violên-

cia. Sobre as ONGs existentes 
na Paraíba em defesa da mu-
lher, ela disse que todas fun-
cionam precariamente, sem 
estatísticas e sem medidas 
protetivas para as mulheres. 
“É preciso que essas institui-
ções tenham mais funcioná-
rios para que possam criar 
estrutura, a fim de fazerem 
pesquisas junto aos órgãos 
públicos em defesa das mu-
lheres”, defendeu.

A deputada observou 
que, com a implantação da 
Lei Maria da Penha, aumen-
tou a visibilidade dos crimes 
contra as mulheres, pelo nú-
mero de denúncias que sur-
gem e pelas investigações 
que são instauradas, mas não 
diminuíram os crimes contra 
o sexo feminino, porque os 
números são assustadores. 

“Um componente a mais que 
eu cito após a implantação da 
Lei foi o caráter de crueldade 
com que esses crimes estão 
sendo cometidos, afirmou a 
deputada”. 

Queimadas
Jô Moraes lembrou que 

o caso específico de Quei-
madas, que levou a Paraíba 
à mídia nacional do ponto de 
vista negativo, demonstra a 
particularidade do ponto de 
vista da crueldade com que 
os crimes contra as mulhe-
res estão sendo cometidos. 
“E não estamos falando aqui 
de assassinatos realizados 
por traficantes não, mas 
sim, de companheiros, ami-
gos e ex-maridos que come-
tem crimes bárbaros contra 
mulheres que já foram suas 

companheiras”. Em Queima-
das, cinco mulheres foram 
estupradas e duas acabaram 
mortas, em fevereiro passa-
do, num dos mais chocantes 
crimes já registrados no Es-
tado.

A delegada titular da 
Delegacia da Mulher em João 
Pessoa, Maísa Félix, disse 
que atende uma média de 40 
mulheres por dia, que a dele-
gacia funciona em ritmo de 
plantão 24 horas e que atual-
mente está com 956 inquéri-
tos instaurados na apuração 
de crimes contra a mulher. 
Já a delegada geral da Polícia 
Civil e coordenadora das De-
legacias da Mulher da Paraí-
ba, Ivanise Olímpio, revelou 
que o déficit atual da Polícia 
Civil no Estado é de aproxi-
madamente mil homens. 

Antes da audiência com 
o governador Ricardo Cou-
tinho no Palácio da Reden-
ção, a senadora e relatora 
da CPMI da Violência Contra 
a Mulher, Ana Rita, afirmou 
que o Estado da Paraíba é o 
sétimo Estado da Federação 
em assassinatos de mulhe-
res, segundo dados disponi-
bilizados por meio do Mapa 
da Violência elaborado pelo 
Instituto Sangari e o Minis-
tério da Justiça. Na Paraíba, 
a taxa de homicídios é de 6 
assassinatos para cada gru-
po de 100 mil mulheres, bem 
acima da média nacional, de 
4.4. O primeiro Estado colo-

cado é o Espírito Santo (9,8) 
e o segundo, Alagoas (8,3).

Ela fez questão de dizer 
que esta CPI não vai acabar 
em pizza e que vai concluir 
esse trabalho até o final do 
ano quando será apresenta-
do um relatório com todo o 
diagnóstico que a comissão 
está construindo durante as 
visitas aos estados e que no 
final vai apresentar medidas 
para superar essas deficiên-
cias. No que diz respeito às 
mortes das mulheres no trá-
fico, a senadora disse que é 
necessária a criação de polí-
ticas públicas para esse novo 
momento da violência onde 

as mulheres estão sendo as-
sediadas para o tráfico.

Entre as propostas que 
os integrantes da CPMI da 
Violência Contra a Mulher 
apresentaram ao governador 
Ricardo Coutinho, estão uma 
maior atenção na deficiência 
do número de pessoal nas 
delegacias da mulher exis-
tentes na Paraíba e uma qua-
lificação maior das pessoas 
que atuam nessas delegacias. 
Logo após a audiência com 
o governador, os integrantes 
da CPMI tiveram audiência 
com o Juizado da Violência 
Doméstica e Familiar Contra 
a Mulher. 

José Alves
zavieira2@gmail.com

Uma audiência pública 
marcada para  a próxima se-
mana, na Asembleia Legisla-
tiva da Paraíba, vai discutir o 
funcionamento do Programa 
Pão e Leite em João Pessoa. 
Ontem, uma comitiva de fun-
cionários do programa na 
Prefeitura procurou a Casa 
para pedir ajuda no sentido 
de evitar a interrupção do 
serviço que beneficia 15 mil 
famílias e a perda de empre-
gos dos trabalhadores. 

A preocupação é motivada 
pela interrupção do contrato 
de parceria entre a Fundação 
de Ação Comunitária (FAC), ór-
gão do Governo do Estado, e a 
prefeitura da capital, na última 
quarta-feira (12).  

Ontem, o Governo do 
Estado, por meio da Funda-
ção de Apoio Comunitário 
(FAC), disse que vai garan-
tir a execução do programa 
Pão e Leite em todo o Es-
tado. Os contratos com 40 
prefeituras, entre elas o de 
João Pessoa, encontram-se 
vencidos e existe um com-
promisso assumido com 
o Ministério do Desenvol-
vimento Social (MDS) de 
renovação só após o perí-
odo eleitoral para que não 
exista uso político indevido. 
Mas, com o objetivo de dar 
continuidade ao programa 
e o atendimento à popula-
ção, a distribuição será feita 
pelos técnicos da FAC. 

Um rio será sempre 
o mesmo rio

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

O principal debate da última quinta-feira, no STF, recaiu 
sobre um personagem menos importante do Mensalão do PT. 
Trata-se do advogado Rogério Tolentino, amigo de Marcos 
Valério, acusado de participar em operações de lavagem de 
dinheiro.

Os fatos não eram nada favoráveis ao réu, e nisso 
todos os ministros concordavam. Tolentino conseguiu um 
empréstimo de R$ 10 milhões no banco BMG. “A pedido de 
Marcos Valério”, esclarece a defesa. Logo depois, Tolentino 
deu a Marcos Valério três cheques em branco.

Acontece que Marcos Valério não estava propriamente 
necessitando de R$ 10 milhões emprestados. Tanto que 
ofereceu, como garantia para esse empréstimo, CDBs no 
exato valor de R$ 10 milhões.

Valério já tinha esse dinheiro: estava nas contas de 
outra empresa sua, a DNA. Só que aqueles milhões da DNA 
tinham origem ilícita. Vinham do Banco do Brasil, graças à 
ajuda ilegal de Henrique Pizzolato.

Desse modo, em vez de usar diretamente os recursos 
ilegais, Marcos Valério fez uma triangulação com o BMG e 
o seu amigo Tolentino. Os milhões, agora emprestados por 
Tolentino, estavam limpos.

Lavagem de dinheiro, evidentemente. Mas havia um 
problema para condenar Tolentino. Era uma questão formal, 
levantada pela defesa, e previsivelmente adotada pelo 
revisor Ricardo Lewandowski.

Um juiz não pode condenar ninguém por um crime 
que o Ministério Público não apontou. Ao que tudo indica, 
a denúncia do procurador-geral cochilou um pouco nesse 
ponto.

No item relativo à lavagem de dinheiro, acusava 
Tolentino de participar das operações de Marcos Valério 
com o Rural. Mas não falava explicitamente do outro banco, 
aquele do empréstimo suspeito, o BMG.

Se não falou, não dá para condenar... era esse o sentido 
dos argumentos de Lewandowski. Os problemas do BMG 
estão sendo julgados em outro processo, em instâncias 
inferiores.

Foi preciso reler vários trechos da denúncia para 
ver se, em outros capítulos, o empréstimo de Tolentino se 
enquadrava na punição desejada.

Joaquim Barbosa esclareceu o ponto, e teve uma 
frase irretorquível. Esta corte já não aceitou a denúncia 
do Ministério Público? Trata-se apenas, agora, de julgá-la 
procedente ou não.

De saber, portanto, se o empréstimo “triangulado” 
de Tolentino estava comprovado e se se enquadrava no 
crime de lavagem de dinheiro. Seria fora de propósito 
dizer que não.

Quanto aos aspectos formais, o presidente do STF 
fez um comentário. O problema foi fatiarem o julgamento. 
Os itens da denúncia, examinados um a um, não alteram, 
todavia, o fato de que a denúncia é uma só, e deve ser tomada 
em seu conjunto. 

Ayres Britto saiu-se com uma imagem poética. “Da 
nascente à foz, um rio é o mesmo rio”.

A sessão foi das mais calmas. Haverá, sem dúvida, 
turbulências pela frente. (MC)

O que terá havido?

Numa noite de terça-feira, os vereadores de Cabedelo modificaram uma 
lei e, com isso, proibiram a instalação de um Shopping Center no bairro de 
Intermares. Dois dias depois, os mesmos vereadores se reúnem e derrubam 
a lei que haviam feito. Sabe Deus e uma parte dos vereadores o que 
aconteceu para as coisas terem sido feitas desse jeito. 

Mas a população de Cabedelo viu a cor da nota.

Por que Zezinho?

O vereador Zezinho do Botafogo vem aparecendo bem em todas as pesquisas 
de opinião para a Câmara Municipal de João Pessoa. Zezinho era um menino pobre 
que trabalhava numa lanchonete no Ponto de Cem Réis e fez fama como torcedor do 
Botafogo. Tanto que ganhou o nome do time. 

Como vereador, Zezinho não esquece os que nele votam e o elegem. 

Ele voltou...

O Governo do Estado, por meio da Fundação de Apoio Comunitário 
(FAC), vai garantir a execução do programa Pão e Leite em todo o Estado. 
Os contratos com 40 prefeituras, entre elas o de João Pessoa, encontram-
se vencidos e existe um compromisso assumido com o Ministério do 
Desenvolvimento Social (MDS) de renovação só após o período eleitoral para 
que não exista uso político indevido. 

Mas, com o objetivo de dar continuidade ao programa e o atendimento à 
população, a distribuição será feita pelos técnicos da FAC. O programa beneficia na 
Paraíba 120.168 pessoas, dessas 16.841 são de João Pessoa.

Integrantes da CPMI tiveram audiência com o governador Ricardo Coutinho, no Palácio da Redenção

Deputados 
vão debater 
Pão e Leite 
em audiência

Relatório será apresentado este ano

O governador Ricardo Coutinho 
concordou com o pedido dos inte-
grantes da CPMI em aumentar o nú-
mero de delegacias de mulheres nas 
dez regionais que cobrem o Estado. 
Ele disse que seis regiões já foram 
atendidas e as demais dependem da 
capacidade do Estado de poder con-
tratar, já que não se pode abrir uma 
delegacia sem delegado. Ricardo lem-
brou que, em dez meses de governo, 
criou uma casa abrigo e uma linha es-
pecífica do Empreender para as mu-
lheres em situação de risco sem limite 
orçamentário, além de uma parceria 
para construção de casas para mulhe-
res que estejam em risco pessoal. 

Ele disse que essas foram ações im-
portantes em defesa das mulheres e 
também lembrou o caso de Queimadas, 
lembrando que, em menos de 24 horas, 
todos os acusados já estavam presos. 

Com isso, o governador mostrou que 
o Estado vem reagindo aos crimes bár-
baros, mas argumentou que fica quase 
impossível agir contra os crimes domés-
ticos, os que acontecem dentro de casa.

O governador lembrou também 
que no início do seu governo, o índice 
de inquéritos no Estado era de apenas 
7%. Hoje a realidade é outra e os inqué-
ritos estão chegando a 45%. “Foi um 
salto que precisa ser ampliado cada vez 
mais porque, se a fila dos inquéritos não 
anda, acaba dando vez à impunidade”, 
observou Ricardo Coutinho.

A ação da CPMI é feita por meio 
da colheita de informações sobre as 
realidades locais, mapeamento dos 
problemas e diagnóstico das falhas nos 
diversos momentos do atendimento às 
mulheres nos Estados brasileiros. Daí, a 
importância da realização de audiências 
públicas e diligências.

“Estado vem reagindo”, diz governador



REDUÇÃO DE TARIFAS

Matéria passará pela análise 
de comissão antes de seguir 
para votação em plenário

MP da energia chega ao Senado
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Brasília – A atividade 
econômica brasileira regis-
trou crescimento de 0,42% 
em julho, na comparação 
com junho deste ano. É o que 
mostra o Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central 
(IBC-Br), dessazonalizado 
(ajustado para o período), 
considerado o mais adequa-
do pelos economistas para 
esse tipo de comparação.

O crescimento em julho 
foi menor do que o regis-
trado no período anterior, 
na comparação entre junho 
e maio deste ano, quando 
houve expansão de 0,61%, 
de acordo com os dados re-
visados divulgados ontem.

Em relação a julho do 
ano passado, sem ajuste 
sazonais, houve expansão 
de 2,34%. Nos sete meses 
do ano, o IBC-Br registrou 
crescimento de 1,08% (sem 
ajustes), na comparação 

com igual período de 2011. 
Em 12 meses encerrados 
em julho, o IBC-Br, sem ajus-
tes, registrou expansão de 
1,24%.

O IBC-Br é uma forma 
de avaliar e antecipar como 
está a evolução da atividade 
econômica brasileira. O ín-
dice incorpora informações 
sobre o nível da atividade 
dos três setores da econo-
mia: indústria, comércio e 
serviços e agropecuária.

O acompanhamento do 
indicador é considerado im-
portante pelo BC para que 
haja maior compreensão da 
atividade econômica e con-
tribui para as decisões do 
Comitê de Política Monetá-
ria (Copom), responsável 
por definir a taxa básica de 
juros, a Selic. O Copom tem 
reduzido a taxa básica como 
uma forma de estimular a 
atividade econômica brasi-
leira, que enfrenta efeitos da 
crise econômica internacio-
nal. Os cortes têm sido feito 

desde agosto do ano passa-
do. Atualmente, a Selic está 
em 7,5% ao ano.

O governo também tem 
adotado outras medidas de 
estímulo. A mais recente, 
anunciada esta semana, é a 
redução do custo da ener-
gia elétrica. Em agosto, foi 
lançado um programa de 
concessões de rodovias e 
ferrovias. O Ministério da 
Fazenda também anunciou 
o aumento no limite de con-
tratação de operação de cré-
dito para estados.

Este ano, o governo 
também reduziu impostos 
para estimular a venda de 
eletrodomésticos, móveis e 
carros e anunciou medidas 
para agilizar as compras 
governamentais. Também 
houve redução da Taxa de 
Juros de Longo Prazo (TJLP), 
usada em financiamentos do 
Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e 
Social (BNDES), de 6% para 
5,5%.

Foto: Marcello Casal Jr/ABr

Iara Guimarães Altafin
Dad Agência Senado

Brasília – O Supre-
mo Tribunal Federal 
(STF) fez um interva-
lo ontem no julga-
mento da Ação Penal 
470, também conheci-
da como processo do 
mensalão, e retoma na 
próxima segunda-feira 
(17). Na segunda, co-
meça a etapa do sexto 
capítulo da denúncia 
do Ministério Público 
Federal (MPF), que tra-
ta de corrupção ativa, 
corrupção passiva, for-
mação de quadrilha e 
lavagem de dinheiro 
dos partidos da base 
aliada do governo.

Também no dia 17 
os ministros da Corte 
Suprema deverão dis-
cutir se promovem ses-
sões extras às quartas-
-feiras para dar mais 
agilidade ao julga-
mento. A proposta foi 
apresentada na quinta-
-feira à noite pelo mi-
nistro-relator Joaquim 
Barbosa. Segundo ele, 
a etapa que começa 
na próxima semana é a 
mais exaustiva.

Na segunda-feira 
(17), o ministro-relator 
apresenta seu voto 
sobre lavagem de di-
nheiro envolvendo di-
rigentes de partidos 
políticos, integrantes 
do PT e o ex-ministro 
dos Transportes Ander-
son Adauto. No item 
sobre evasão de divisas 
e lavagem de dinheiro, 
os principais réus são o 
publicitário Duda Men-

donça e sua sócia Zil-
mar Fernandes.

O capítulo que tra-
ta do crime de forma-
ção de quadrilha será 
apreciado apenas na úl-
tima etapa do voto do 
ministro-relator. Barbo-
sa disse que é mais fácil 
contextualizar se houve 
formação de quadri-
lha quando os demais 
crimes já tiverem sido 
apresentados.

Na quinta-feira, 
foi concluída a análise 
do item sobre a prática 
dos crimes de lavagem 
de dinheiro. Por una-
nimidade, os ministros 
condenaram os réus 
Marcos Valério, Ramon 
Hollerbach, Cristiano 
Paz, Simone Vasconce-
los, Kátia Rabello e José 
Roberto Salgado. Por 
maioria, também foram 
condenados por lava-
gem Vinícius Samarane 
e Rogério Tolentino.

Ayanna Tenório, 
por unanimidade, e 
Geiza Dias, por maio-
ria, foram absolvidas. 
Ambas foram as úni-
cas rés absolvidas pelo 
plenário nessa etapa. 
Ontem, a sessão du-
rou mais de seis horas 
quando os ministros se 
manifestaram ininter-
ruptamente das 14h30 
às 20h40. A estratégia 
de prolongar a sessão 
é uma das alternativas 
da Corte Suprema para 
racionalizar o julga-
mento, além da busca 
por votos mais resu-
midos e pontualidade 
para começar as ses-
sões.

São Paulo – O ministro 
da Fazenda, Guido Mantega, 
reafirmou ontem que, embo-
ra a projeção de crescimento 
da economia tenha sido re-
vista de 3% para 2%, a ati-
vidade econômica brasileira 
está em pleno aquecimento 
neste segundo semestre.

“Temos que parar de 
olhar para trás. A taxa é uma 
média, que está sendo puxa-
da para baixo por causa do 
primeiro semestre. Conhe-
cemos os detalhes da econo-
mia, acompanhamos vários 
setores e temos indicadores 
que apontam para a retoma-

da”, declarou, ao participar 
de evento da revista Exame 
na capital paulista.

Entre os indicadores que 
sinalizam ritmo mais acelera-
do, o ministro destaca o au-
mento no volume de crédito, 
o crescimento da atividade 
industrial e do comércio va-
rejista. A expectativa do mi-
nistério é que no próximo ano 
o Brasil cresça a uma taxa de 
4%. Para o ministro da Fazen-
da, o conjunto de medidas de 
estímulo vai permitir cresci-
mento sustentado entre 4% e 
5% por vários anos.

Mantega avalia que as 
ações de estímulo adotadas 
pelo governo ainda não resul-
taram em impacto na econo-

mia. “Os efeitos vão se dando 
aos poucos. A redução da taxa 
de juros, por exemplo, demora 
de 8 a 10 meses, ainda mais 
em um cenário de crise”. Ele 
destacou, ainda, as medidas 
de desoneração da folha de 
pagamento e redução das alí-
quotas de energia que devem 
surtir efeito no próximo ano.

O ministro justificou 
também a inclusão de novos 
setores nas medidas de de-
soneração da folha, anuncia-
da na última quinta-feira. Ele 
explicou que o ambiente atu-
al de pleno emprego faz com 
que haja aumento do custo 
da mão de obra, diminuindo 
a competitividade do setor 
produtivo brasileiro. 

Começou a tramitar 
ontem a medida provisória 
que trata da renovação das 
concessões de geração de 
energia elétrica com venci-
mento entre 2015 e 2017 
(MP 579/2012). A medida 
também estabelece regras 
para redução das tarifas pra-
ticadas no setor.

Para promover uma re-
dução média de 16,2% na 
conta de luz das residências 
e de até 28% nas tarifas co-
bradas do setor produtivo, 
o governo propõe reduzir 
tributos federais, alterar o 
cálculo do preço da energia 
fixado na renovação dos con-
tratos de concessão e aportar 
R$ 3,3 bilhões para financiar 
o atendimento a localidades 
carentes.

De acordo com a MP, 
os contratos de geração, 
transmissão e distribuição 
de energia hidrelétrica po-
derão ser prorrogados por 
até 30 anos e os de geração 
de energia termelétrica 

por até 20 anos, desde que 
as concessionárias concor-
dem em retirar, do preço 
da tarifa, a remuneração de 
investimentos já amortiza-
dos.

As concessões que não 
forem prorrogadas por falta 
de interesse da concessioná-
ria serão licitadas em leilões 
ou concorrências. A medida 
provisória prevê a prorro-
gação, por até 30 anos, dos 
contratos de usinas com até 
50 megawatts de potência 
que produzem energia para 
consumo do próprio grupo 
industrial.

Na justificação da MP, 
os ministros Edison Lobão, 
das Minas e Energia, e Gui-
do Mantega, da Fazenda, ar-
gumentam que as medidas 
propostas visam ampliar o 
suprimento de energia elé-
trica às famílias brasileiras 
e tornar o setor produtivo 
mais competitivo, ampliando 
o nível de emprego e renda 
no país.

Senadores e deputa-
dos terão até o dia 19 para 
oferecer emendas à MP, que 
precisará passar pela análise 
prévia de comissão mista de-
signada ontem antes de ser 
votada pelos plenários da 
Câmara e do Senado.

Brasília – Levantamento 
do Conselho Federal de Me-
dicina (CFM) com base em 
dados do Ministério da Saú-
de aponta que quase 42 mil 
leitos de internação do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) fo-
ram desativados entre outu-
bro de 2005 e junho de 2012.

Entre as especialidades 
mais atingidas com o corte, 
de acordo com a análise, es-
tão a psiquiatria (-9.297 lei-
tos), a pediatria (-8.979), a 
obstetrícia (-5.862), a cirur-
gia-geral (-5.033) e a clínica-
-geral (-4.912).

Mato Grosso do Sul é 
apontado como o Estado 
brasileiro que mais perdeu 
leitos (-26,6%), seguido pela 
Paraíba (-19,2%) e pelo Rio 
de Janeiro (-18%). Em núme-
ros absolutos, São Paulo apa-
rece na frente, com a redução 
de 10.278 leitos, seguido por 
Minas Gerais, com 5.177, e 
pelo Paraná, 3.057.

Já Roraima, segundo o 
levantamento, é o Estado que 
registrou o maior aumento 
no número de leitos no mes-
mo período (33,5%), seguido 
por Rondônia (23,6%) e pelo 
Amapá (9,2%). Em números 
absolutos, o Pará aparece na 
frente, com 793 leitos cria-
dos, seguido por Rondônia, 
com 622, e pelo Amazonas, 
com 360.

“Os gestores simplifica-
ram a complexidade da assis-
tência à máxima de que ‘fal-
tam médicos no país’. Porém, 
não levam em consideração 
aspectos como a falta de in-
fraestrutura física, de polí-
ticas de trabalho eficientes 
para profissionais da saúde, 
e, principalmente, de um fi-
nanciamento comprometido 
com o futuro do SUS”, disse o 
presidente do CFM, Roberto 
Luiz d’Ávila.

A Comissão de Desenvol-
vimento Rural e Turismo (CDR) 
aprovou o PLS 688/2011, que 
visa conceder perdão de dívi-
das de crédito rural contrata-
das por pequenos produtores 
na área de atuação da Superin-
tendência de Desenvolvimento 
do Nordeste (Sudene).

A remissão abrange os 
empréstimos feitos até o dia 
31 de dezembro de 2001, 
no valor original de até R$ 
35 mil, sem contar juros e 
multas, por agricultores fa-
miliares e de mini, pequeno 
e médio portes, suas coope-
rativas ou associações que 
tenham utilizado recursos 
do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste 
(FNE), do Fundo de Ampa-
ro ao Trabalhador (FAT) ou 
de outras fontes de recursos 
para financiamento rural.

A matéria seguirá para 
as comissões de Agricultura 
e Refoma Agrária (CRA) e de 
Assuntos Econômicos (CE).

Atividade econômica registra 
crescimento de 0,4% em julho
Kelly Oliveira
Da Agência Brasil

“Indicadores apontam para retomada”
Camila Maciel
Da Agência Brasil

A redução de impostos, de juros e pacotes de investimentos do governo retomaram crescimento

Perdão de 
dívidas de 
nordestinos 
é aprovado

SUS perdeu 
42 mil leitos 
nos últimos 7 
anos, diz CFM

Julgamento será 
retomado segunda
Renata Giraldi
Da Agência Brasil
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Protestos contra os EUA deixam 7
mortos e se espalham entre árabes

Os protestos contra um 
filme de produção norte-a-
mericana que ridiculariza o 
profeta Maomé deixaram sete 
mortos ontem, no Líbano, Su-
dão e Tunísia, e continuam se 
espalhando pelo mundo árabe. 
Egito, Iêmen, Marrocos, Índia, 
Bangladesh, Sudão, Tunísia, 
Irã, Jordânia, Jerusalém, Líbano 
e a Indonésia registraram ma-
nifestações contra os Estados 
Unidos, tendo como principal 
alvo as embaixadas america-
nas nas capitais.

Em Túnis, na Tunísia, três 
pessoas morreram e 28 fica-
ram feridas nos confrontos nas 
proximidades da embaixada, 
de acordo com uma avaliação 
preliminar do Ministério da 
Saúde. Os manifestantes es-
calaram os muros e atacaram 
com bombas a embaixada 
americana. Uma escola ame-
ricana na região também teria 
sido queimada, de acordo com 
a agência oficial TAP.

No Líbano, nem a chegada 
do papa Bento XVI ontem para 
uma visita de três dias, ameni-
zou os protestos. Cerca de 300 
islamitas atacaram e coloca-
ram fogo em uma lanchonete 
da rede americana KFC na ci-
dade de Trípoli. Uma pessoa 
morreu e 25 ficaram feridas 
nos confrontos com a polícia 
após o ataque contra a rede de 
fast-food.

No Sudão, três pessoas 
morreram nos confrontos en-
tre manifestantes e a polícia em 
frente à embaixada americana 

A causa da revolta muçulmana 
é devido ao filme de produção 
americana que critica Maomé

MUNDO

Foto: Divulgação

em Cartum. As embaixadas da 
Alemanha e da Inglaterra tam-
bém foram alvo de ataques.

O governo americano 
confirmou o envio de 50 sol-
dados da Marinha para refor-
çar a segurança na embaixada 
americana no Iêmen depois 
que centenas de manifestan-
tes enfrentaram a polícia em 
frente ao local. Os manifes-
tantes gritaram palavras e ex-
pressões de ordem como “va-
mos queimar o embaixador”, 
“americano, covarde” ou “não 
se insulta o profeta de Alá”.  

Em Jerusalém, centenas 

de palestinos enfrentaram as 
forças de segurança israelenses 
ao serem impedidos de chegar 
até o consulado dos Estados 
Unidos, em Jerusalém Oriental. 
Os manifestantes responderam 
atirando pedras e deixaram um 
policial ferido, segundo o site 
do jornal “Ha’aretz”. Quatro ma-
nifestantes foram detidos após 
os protestos.

Em Dhaka, capital de 
Bangladesh, os manifestan-
tes exigiam que o embaixa-
dor americano fosse con-
vocado e fizesse um pedido 
formal de desculpas no Parla-

mento, condenando o filme.
A Índia registrou pro-

testos em diferentes cidades. 
Em Chennai, manifestantes 
jogaram pedras no consulado 
americano e fizeram bandeiras 
chamando o presidente Barack 
Obama de terrorista. A polícia 
conseguiu controlar o protesto 
e prendeu mais de cem pessoas. 
A embaixada dos EUA em Nova 
Déli não comentou o ocorri do.

No Egito, a embaixada 
americana no Cairo também 
foi alvo de protestos. “Deus é 
o maior” e “não há nenhum 
deus, senão Deus” eram os gri-

tos entoados por manifestan-
tes. A tropa de choque tentava 
dispersar o grupo com gás 
lacrimogêneo. Cerca de 300 
pessoas se reuniram para pro-
testar. Já um grupo de beduínos 
egípcios atacou a base da Força 
Multinacional de observadores 
no Sinai, deixando três feridos.

O presidente egípcio, 
Mohamed Mursi, afirmou 
ontem em Roma, que o filme 
ofensivo ao Islã constitui uma 
“agressão”, que desvia a aten-
ção dos verdadeiros proble-
mas do Oriente Médio. 

“Não podemos aceitar este 

tipo de agressão, estas tenta-
tivas de semear a discórdia. 
Estas ações irresponsáveis não 
representam nenhum bem e 
desviam a atenção dos verda-
deiros problemas como a Síria, 
os palestinos e a falta de esta-
bilidade na região do Oriente 
Médio”, declarou Mursi após 
uma reunião com o presidente 
italiano Giorgio Napolitano.

A Irmandade Muçulmana, 
grupo que levou o presidente 
Mursi ao poder, cancelou os 
protestos pacíficos que tinha 
convocado para  ontem devido 
à falta de segurança.

Muçulmanos atacam restaurante da rede KFC em Trípoli, no Líbano, em mais um protesto contra o filme ofensivo ao Islã que provocou uma onda de violência no mundo árabe

Farc nomeia
equipe para 
negociar a paz
na Colômbia

Bogotá (AFP) - A guer-
rilha colombiana das Farc 
nomeou uma equipe de 
cinco negociadores, entre 
eles um de seus líderes Ivan 
Marquez, para as negocia-
ções de paz, previstas para 
começar em 8 de outubro 
na Noruega e serem manti-
das depois, em Cuba, anun-
ciou ontem um de seus re-
presentantes.

“A equipe de diálogo é 
composta de cinco porta-vo-
zes”, disse à emissora de rá-
dio colombiana Blu Marcos 
Calarca, um dos emissários 
das Forças Armadas Revo-
lucionárias da Colômbia 
(Farc) em Havana, onde se 
encontra uma delegação da 
rebelião.

Além de Ivan Marquez, 
um membro do corpo cen-
tral das Farc e considerado 
um defensor da linha-dura, a 
equipe de negociação inclui 
Rodrigo Granda, considerado 
o “ministro das Relações Ex-
teriores” dos guerrilheiros.

Rodrigo Granda, cujo 
verdadeiro nome é Ricar-
do Tellez, foi libertado em 
2007 pela Colômbia depois 
de um pedido da França, na 
esperança de facilitar a li-
bertação da ex-refém Ingrid 
Betancourt, sequestrada e 
mantida em cativeiro du-
rante seis anos, antes de ser 
resgatada pelo exército em 
2008.

Beirute - O papa 
Bento XVI chegou on-
tem) ao Líbano, onde 
fará uma visita de três 
dias. O pontífice, logo 
após desembarcar no 
aeroporto de Beirute, 
pediu que seja preser-
vado o equilíbrio entre 
cristãos e muçulmanos 
no país. “É muito im-
portante o equilíbrio 
entre cristãos e muçul-
manos. É preciso pre-
servá-lo, e tem que ser 
ponderado.” 

Bento XVI é o ter-
ceiro papa que viaja ao 
Líbano - os primeiros fo-
ram Paulo VI, que o fez 
em 1964, e João Paulo II, 
em 1997. O pontífice as-
sinará a Exortação Pós-
Sinodal (documento fi-
nal) do Sínodo de Bispos 
para o Oriente Médio, 
realizado em 2010.

O Sínodo, do qual 
participaram 180 bispos, 
foi encerrado pelo papa 
com um apelo à comuni-
dade internacional e aos 
países do Oriente Médio 
para que não retroce-
dam na busca de paz na 
região, uma conquista 
classificada por ele como 
“possível e urgente”.

Papa pede equilíbrio entre  
os muçulmanos e cristãos

VISITA AO LÍBANO

Outras visitas
A visita de Paulo VI 

ao Líbano, em 2 de de-
zembro de 1964, foi 
muito breve, tendo du-
rado apenas 52 minutos 
para uma escala técnica 
de seu voo rumo a Mum-
bai (Índia). No aeropor-
to da capital libanesa, 
o pontífice foi recebido 
pelo então presidente 
Charles Helu, que esteve 
acompanhado de líderes 
religiosos, membros do 
governo, deputados e 
embaixadores.

Paulo VI abençoou 
os libaneses: “Vos deixo 
meu coração, a garan-
tia da minha afeição por 

vossa pátria querida”, 
afirmou o então papa, 
que repetiu três vezes 
“Viva o Líbano” e ofere-
ceu um cheque de US$ 20 
mil para que fosse desti-
nado a obras de caridade 
para todas as comunida-
des religiosas, tanto cris-
tãs como muçulmanas.

O segundo papa a 
viajar ao país árabe foi 
João Paulo II, que fez 
uma visita pastoral nos 
dias 10 e 11 de maio de 
1997 para entregar a 
Exortação Pós-Sinodal 
“Uma nova esperança 
para o Líbano”, na qual 
pedia a reconciliação e 
a abertura de uma nova 
etapa no cenário local.

Bento XVI chegou ontem ao Líbano para visita de três dias

Madri (AFP) - Sob o lema 
“Querem arruinar o país, te-
mos que impedi-los”, dezenas 
de milhares de manifestantes 
procedentes de toda a Espa-
nha se reunirão no sábado em 
Madri para um grande protes-
to convocado pelos sindicatos 
contra as políticas de rigor do 
governo de Mariano Rajoy e 
os possíveis novos cortes que 
poderiam acompanhar um 
resgate global do país.

Convocados por um gru-
po que reúne 900 associações, 
seis marés de cores distintas 
partirão pela manhã de dife-
rentes pontos da cidade para 
inundar as ruas do centro.

Com suas já tradicionais 
camisetas verdes, professores, 
padres e alunos protestarão 
contra a redução do número 
de docentes e o aumento das 
taxas na educação pública.

Médicos e enfermeiros 
desfilarão de branco contra 
o fechamento de serviços de 
saúde e os trabalhadores so-
ciais, de laranja, contra a re-
dução de ajudas às pessoas 
dependentes.

A associação de mulheres, 
de violeta, carregará cartazes 
contra o projeto de uma nova 
lei de aborto mais restritiva 
e os trabalhadores da cultura 
denunciarão um aumento dos 
impostos, que levará, afirmam, 
ao fechamento da quinta parte 
das empresas do setor.

Com seus salários corta-
dos duas vezes e seus postos 

congelados, os funcionários se 
vestirão de negro.

Ao pé da imensa bandei-
ra espanhola da Plaza Colón, 
sairão ao meio-dia quatro 
marchas que se unirão a ou-
tras dezenas de milhares de 
pessoas chegadas de todas as 
regiões do país.

Todos eles gritarão con-
tra os ajustes de 102 bilhões 
de euros que o governo apli-
cará durante dois anos e meio 
em um esforço sem preceden-
tes por reduzir o déficit públi-
co de 8,9% do PIB em 2011 a 
2,8% em 2014.

Para os organizadores do 
protesto, as medidas de aus-
teridade estão injustamente 
concentradas nas classes po-
pulares e só agravarão a reces-
são na qual está imersa o país.

“A pressão sobre os ci-
dadãos está cada vez mais in-
suportável, pois a renda está 
cada vez mais reduzida pela 
reforma trabalhista e pela su-
pressão do pagamento extra”, 
denuncia a Plataforma Social 
em Defesa do Estado de Bem
-estar, formada pelos grandes 
sindicatos UGT e CCOO.

Ao mesmo tempo, os 
gastos são elevados: alta de 
impostos diretos e indiretos, 
“gastos correntes (luz, água, 
gás), aumento dos medica-
mentos e prestações sanitárias 
e de dependência; educação 
cada vez mais cara”, asfixiam 
a uma população com 24,63% 
de desemprego, afirmam.

Espanhóis vão protestar 
hoje contra austeridade

CRISE ECONÔMICA
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Campinense encara
a primeira decisão 
visando a Série C

HARLEY wHEELing AmoRim

Piloto conquista título 
nacional de manobras de 
forma antecipada em SP

Paribano é bicampeão brasileiro

O piloto paraibano Har-
ley Amorim, que reside em 
Intermares, Cabedelo, Litoral 
Norte do Estado, patrocinado 
pela marca Shineray Motos, 
empresa chinesa que possui 
sede no Brasil, especialmen-
te no estado de Pernambuco, 
se sagrou bicampeão brasi-
leiro de forma antecipada,  
esta semana, ao conquistar 
três das quatro etapas, do 
Circuito Brasileiro de Stunt 
Wheeling 2012, esporte radi-
cal praticado com motocicle-
ta, que consiste em realizar 
manobras em que cuja força 
e equilíbrio são exigidos ao 
máximo pelos praticantes.

Harley venceu as etapas 
de Pendências, no Rio Grande 
do Norte e duas realizadas no 
estado de São Paulo (cidades 
de Aparecida e São Miguel), 
ficando sem a responsabili-
dade de participar da etapa 
de Guarulhos-SP. Ele teve 
pontuação máxima em sua 
bateria, a Super Street, que 
envolvem motos baixas de 
125cc à 300cc. 

“Agradeço a Deus pela 
oportunidade de fazer o que 
amo e de ter parceiros como 
a Shineray do Brasil que 
acredita no meu profissio-
nalismo. Agradeço também 
a minha esposa Vanessa Pe-
corelli e ao meu empresário 
e amigo Leo Toscano, por es-
tarem sempre ao meu lado, 
apoiando e acreditando no 
meu sucesso”, disse muito 
emocionado ao ser aclama-
do o mais novo bicampeão 
brasileiro para uma enorme 
plateia presente. 

Promovido pela Fede-
ração Brasileira de Stump, o 
Circuito Brasileiro de Stunt 
Wheeling 2012 contou com 
a participação de 70 pilotos, 
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Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

todos com experiência na-
cional e internacional. Os ár-
bitros, por sua vez, foram os 
melhores da América Latina, 
alguns, tricampeões da Eu-
ropa desta prática esportiva. 
“Pela primeira vez fui avalia-
do por juízes renomados in-
ternacionalmente. Isto me dá 
mais forças para continuar o 
meu trabalho”, afirmou Har-
ley Amorim.

Único piloto nordesti-
no, Harley Amorim levou o 
público presente ao delírio 
com suas manobras precisas, 
únicas e inovadoras. A com-
petição teve início às 8h do 
último dia 2, estendendo-se 
até às 18h, onde estiveram 
reunidos os melhores pilotos 
de stunt do Brasil, divididos 
nas categorias Amador, Super 
Street (motos baixas de 125cc 
à 300cc), Trail (motos altas de 

125cc à 300cc) e Pró-Rider 
(Motos de 500cc acima). “O 
público fez seu show à parte. 
O circuito reuniu um público 
rotativo estimado em seis mil 
pessoas”, disse o paraibano.

Exemplo de um super 
campeão, o piloto paraiba-
no Harley Amorim com sua 
determinação e humildade 
dentro e fora das pistas, vem 
conquistando resultados ex-
pressivos em competições 
de Stunt Wheeling. Além do 
bicampeonato nacional, ele 
garantiu, em março deste 
ano, dois recordes mundiais, 
além de sua participação em 
matérias internacionais para 
revistas, jornais e TV’s do 
mundo inteiro.

Durante o evento que 
consagrou o paraibano bicam-
peão, a concessionária paulista 
Fla Motos, apresentou ao pú-

blico no local do evento, alguns 
modelos de motos Shineray, 
expostas em um show room 
intinerante. Em lágrimas, Hal-
ley recebeu na cerimônia de 
premiação através do presi-
dente da Federação Brasileira 
de Stunt, Leandro Callegas, o 
decreto do seu Bicampeonato 
antecipado. 

l Campeonato Brasileiro em 
2010 (Interlagos-SP)
l Copa Paulista de Wheeling 
em 2011 (São Bernardo do 
Campo-SP)
l Circuito Nordeste 2011
l Circuito Baiano 2011
l Quebra de dois recordes 
brasileiros (Registro: Rank 
Brasil), marco 2012

Títulos

Harley exibe com orgulho o troféu que ganhou na competição

Na cidade de São Miguel, o atleta empolgou o público presente com manobras radicais em cima da moto

Judô e Luta Olímpica são as 
atrações no Colégio Geo Sul

O judô e a luta olímpica 
vão tomar conta do ginásio 
do Colégio Geo Sul na tarde 
de hoje. Os atletas das duas 
modalidades se encontram, a 
partir das 13h, no espaço es-
portivo da escola pessoense 
para competir no Paraibano 
Sênior de Judô e no Paraiba-
no de Luta Olímpica. 

O torneio de judô envolve 
atletas com idade acima de 15 
anos e o evento é classificató-
rio para o Brasileiro da mesma 
categoria, que ocorre nos dias 
29 a 30 de setembro na cidade 
de Natal-RN. Já a competição 
de luta olímpica é voltada para 
atletas com idade a partir dos 
18 anos.

O resultado das lutas do 
Estadual de judô vai indicar 
os atletas que irão represen-
tar a Paraíba no torneio na-
cional. A delegação do Estado 
vai para Natal com 16 atletas, 

sendo 8 do masculino e 8 do 
feminino. Mesmo se tratando 
de uma competição forte que 
envolve os melhores judocas 
do Brasil, o presidente da Fe-
deração Paraibana de Judô 
(Fepaju), Adjailson Fernan-
des, espera que os paraiba-
nos voltem com bons resul-
tados para casa.

“A gente sabe o nível do 
judô brasileiro, está entre os 
cinco melhores do mundo, e 
essa categoria Sênior repre-
senta a elite do esporte, então 
é um campeonato muito forte. 

A gente como sempre 
tem esperança de conquistar 
uma medalha, então exigi-
mos mais desses atletas que 
já tem a sua consolidação 
técnica e física”, disse o pre-
sidente da Fepaju.

A Federação Paraibana, 
responsável pela organiza-
ção das duas competições 
estaduais deste final de se-
mana, também realizará hoje 
a segunda edição do Festival 

Pedagógico de Judô. O pre-
sidente da federação estima 
que cerca de 200 crianças, 
com idade entre 4 e 10 anos, 
devem comparecer ao giná-
sio do Geo Sul na manhã de 
hoje. As inscrições para o 
festival começam a partir das 
8h, com o início do evento 
da garotada previsto para as 
9h30.

“O festival tem exclusi-
vamente o objetivo de inte-
gração e promoção social. 
Não há nenhum tipo de pres-
são em cima das crianças, na 
verdade é uma grande brin-
cadeira, onde todos saem 
premiados. 

Se a criança vem feliz 
para o festival, ela tem que 
sair mais feliz ainda e não 
chorando”, afirmou Adjail-
son Fernandes, que ressal-
tou também outro objetivo 
do festival: Familiarizar as 
crianças com o judô e con-
quistar novos adeptos para a 
modalidade.

iV Etapa do Circuito Estadual 
de Hipismo hoje em mangabeira

 rumo ao norTe-norDeSTe

Herbert Clemente
Especial para A União

Um hipismo de qualidade com ca-
valeiros e amazonas prometendo mui-
tas emoções na corrida pelas primeiras 
colocações do ranking paraibano da 
modalidade. Tudo isso deve acontecer 
ao longo da IV Etapa do Circuito Parai-
bano de Hipismo que tem a sua largada 
marcada para 8h30 de hoje, no Centro 
Hípico da Paraíba, em Mangabeira.

Essa etapa do Circuito Paraibano 
de Hipismo serve de preparação para 
a V Etapa do Circuito Norte-Nordeste 
que será realizado de 27 a 30 em For-
taleza-CE, onde cavaleiros e amazonas 
da Paraíba prometem confirmar a boa 
fase da modalidade nas disputas inte-
restaduais.

Para o presidente da Federação 
Equestre Paraibana, Ivanilson Galindo, 
setembro será mais um mês de bons 
resultados para o hipismo paraibano. 
“ Estamos todos confiantes para essas 
provas do Circuito Paraibano que com 
certeza deixarão nossos atletas em for-
ma para mais uma etapa do Norte-Nor-

Paraibano Sênior

deste. O ambiente é de muita confian-
ça e teremos mais um mês de grandes 
conquistas para o hipismo da Paraíba, 
disse.

A comissão organizadora da IV 
Etapa do Circuito Paraibano comunica 
a todos os participantes que a Defe-
sa Agropecuária estará fiscalizando o 
evento, sendo obrigatória a emissão da 
GTA para animais provenientes de ou-
tras hípicas.

l Série Escola 0,60m x 0,80m
l Série Iniciantes 0,80m x 1,00m
l Série Futuro 0,90m x 1,10m
l Série Extra 1,00m x 1,20m
l Série Preliminar 1,10m x 1,30m
l Série Intermediária 1,20m x 1,40m
l Série Principal 1,30m x 1,50m cidade.

as provas



CBV seleciona atletas em Poço 
de Caldas para treinar no Rio
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AMADOR

Meninos e meninas de 
12 a 14 anos estão sendo 
observados no voleibol

Copa Paraíba, a
última batalha...

Vai começar a Copa Paraíba de Futebol 2012 e por 
ser o caminho mais curto para se chegar à Copa do 
Brasil de 2013, a Copa Paraíba pela sua importância 
ainda não despertou no torcedor o que ela mesma 
representa.

Todos sabem que após o encerramento do Cam-
peonato Estadual, apenas o campeão por direito, tem 
calendário certo para competir no segundo semestre, 
e como o campeão foi o Campinense que já estava 
inserido na Série D, por conta do rebaixamento no ano 
passado, a Paraíba ganhou o direito a indicar o vice, 
que foi o Sousa, para ocupar uma segunda e provisória 
vaga, e para a surpresa de muitos, de repente o Tre-
ze numa briga com a CBF, acabou ganhando também 
uma vaga na Serie C, totalizando três representantes 
nas disputas do Brasileiro e com calendário certo no 
segundo semestre.

Já os demais clubes, entre eles o Botafogo e 
Auto Esporte, ficaram sem competição e na obrigação 
de desmancharem os times. Como a única competição 
da segunda metade do ano para estes times é a Copa 
Paraíba, a sorte está lançada. 

Com o seu início previsto para o dia 23 deste 
mês, cabe agora aos dirigentes dos clubes e à própria 
federação, encontrar a melhor maneira de despertar 
no torcedor um interesse maior por ela e acordar para 
o fato dela também servir de laboratório para o pró-
ximo ano, além de dar a oportunidade do clube de 
disputar a primeira competição oficial nacional.

Se a Copa do Brasil é o caminho mais curto para 
se chegar a Libertadores, a Copa Paraíba também é 
o caminho mais curto de se chegar à Copa do Brasil. 
Basta entender o valor que hoje tem a Copa do Brasil, 
que assim como a Copa Paraíba, também começou 
sem ter a sua reconhecida importância.

ronaldocomentarista@hotmail.com

Ronaldo 
Belarmino

Dá-lhe Auto.....

No último dia sete foi o aniversário do Auto 
Esporte Clube, um dos mais tradicionais 
times do Estado. O Autinho como é 
conhecido por sua torcida, bem que poderia 
ter muito mais motivos para comemorar os 
seus 76 anos. Mas, a realidade do clube é 
outra. Sem disputar nada neste semestre, o 
torcedor vive a incerteza quanto ao futuro 
do clube. E neste aniversário festejou 
apenas a lembrança dos grandes e históricos 
momentos, como os títulos inesquecíveis de 
campeonatos estaduais, as grandes vitórias 
sobre o seu maior rival o Botafogo e a 
formação de bons jogadores.
Parabéns, clube do Povo... 

Dia do árbitro

O árbitro (no Brasil também chamado 
de juiz) é o indivíduo responsável por 
fazer cumprir as regras, o regulamento e 
o espírito do jogo ou desporto, ao qual 
estão submetidos, e intervir sempre que 
necessário, no caso quando uma regra é 
violada ou algo incomum ocorre.
Embora não exista registro de uma lei 
mais abrangente, o fato é que o 11 de 
setembro acabou se tornando a data 
oficial do árbitro no Brasil. A ANAF 
aproveita o Dia do Árbitro Esportivo, no 
último dia 11, para parabenizar a classe e 
reitera seu objetivo de continuar lutando 
por conquistas e valorização da profissão.

TÓPICO

Os técnicos e auxilia-
res técnicos das categorias 
infantil e infanto-juvenil da 
Confederação Brasileira de 
Voleibol (CBV) vão selecio-
nar 18 meninos e 18 meni-
nas, além dos 18 técnicos 
medalhistas nas três Divi-
sões dos torneios de vôlei 
das Olimpíadas Escolares 
2012, para atletas de 12 a 
14 anos, que estão aconte-
cendo em Poço de Caldas até 
amanhã, com o objetivo de 
formar a primeira seleção 
brasileira escolar da catego-
ria. Os escolhidos irão pas-
sar uma semana treinando 
no Centro de Treinamento 
de Saquarema da CBV, no 
Rio de Janeiro, de 10 a 17 de 
dezembro.

O diretor-geral das 
Olimpíadas Escolares, Edgar 
Hubner, aproveitou o con-
gresso técnico da modalida-
de, na noite de segunda-fei-
ra, em Poço de Caldas, para 
explicar todos os detalhes 
aos técnicos participantes 
da competição. “Estamos 
avançando nesse projeto, 
começando com o vôlei, um 
esporte sempre pioneiro, e 
no ano que vem vamos con-
vocar seleções no basquete e 
no judô” afirmou Edgar. “No 
fim da competição vamos 
anunciar os escolhidos”.

Todos os treinamentos 
serão registrados em vídeos 
e os 18 técnicos escolhidos 
terão a obrigação de mul-
tiplicar os ensinamentos. 
Edgar Hubner agradeceu 
o apoio da CBV e anunciou 
que irá arcar com todo o in-
vestimento. “Passagens aé-
reas, estadia, alimentação, 
uniformes. Estamos cada 
vez mais preocupados com 
a capacitação dos profissio-
nais do esporte brasileiro. 

Iniciamos também um tra-
balho de vídeo análise com 
o software Dartfish. Vários 
jogos estarão disponíveis 
nessa ferramenta”, explicou.

Técnico das seleções 
brasileiras femininas infantil 
e infanto-juvenil, Maurício 
Thomas, e o auxiliar-técnico 
das seleções masculinas, Vi-
nícius Gamino Gomes, o Ale-
grete, fizeram uma palestra 
conjunta logo após o pronun-
ciamento de Edgar.

“Em nove anos nas sele-
ções de base tive a oportuni-
dade de trabalhar com três 
gerações campeãs mundiais. 
Estamos dando cada vez 
mais atenção à base. Temos 
quase 80 técnicos cadastra-
dos e agora vejo caras novas. 
Isso é ótimo”, afirmou, antes 
de citar alguns critérios para 
a convocação. Paixão pelo vô-
lei, capacidade técnica, tática 
e física são os principais.

Hoje, desembarca em Po-

ços de Caldas o técnico da se-
leção masculina da categoria, 
que trabalha com Alegrete, e o 
auxiliar de Maurício Thomas, 
João Luís Klein, o Juca. 

As Olimpíadas Escolares 
são organizadas e realizadas 
pelo Comitê Olímpico Bra-
sileiro, correalizadas pelo 
Ministério do Esporte e Or-
ganizações Globo e apoio da 
Prefeitura Municipal de Po-
ços de Caldas e Governo do 
Estado de Minas Gerais.

CBV vai selecionar os atletas com o objetivo de formar a primeira seleção brsaileira escolar

FOTOS: COB/Divulgação

O mandatário da 
Confederação Brasilei-
ra de Voleibol (CBV), 
Ary Graça, concorrerá 
à presidência da Fede-
ração Internacional de 
Voleibol (FIVB) no pleito 
marcado para o próximo 

dia 21, em Anaheim, nos 
Estados Unidos. A elei-
ção acontecerá durante 
o Congresso Mundial da 
entidade.

Presidente da CBV 
desde 1997, Ary Graça 
concorrerá com outros 

dois candidatos: Chris 
Schacht, da Austrália, 
e Doug Beal, dos Esta-
dos Unidos. Se eleito, o 
brasileiro ficará à frente 
da FIVB pelos próximos 
quatro anos.

O Congresso Mun-

Ary Graça pode presidir a Federação Internacional
dial da FIVB será rea-
lizado de 19 a 21 des-
te mês. Ao longo do 
evento, serão debati-
dos diversos temas de 
interesse do voleibol. 
Participarão os presi-
dentes de federações 
nacionais e confedera-
ções continentais, as-
sim como executivos e 
dirigentes da entidade 
internacional.

A eleição está 
agendada para o últi-
mo dia do Congresso. 
Após o pleito, por vol-
ta das 17 horas locais 
(21h de Brasília), será 
realizada uma entre-
vista coletiva com o 
novo presidente da 
FIVB.

Os veículos de im-
prensa que desejarem 
enviar jornalistas para 
a cobertura do evento 
poderão acompanhar 
todas as sessões do 
Congresso. No entan-
to, não serão permiti-
das filmagens no salão 
principal.

O atual presidente da 
Confederação Brasileira 
quer o cargo máximo do 
voleibol internacional



Raposa inicia luta por Série C
contra o baraúnas

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Primera partida do 
mata-mata acontece hoje, 
às 20h30, no Amigão

Desde 2008, quando ini-
ciou sua primeira passagem 
pelo Campinense, o técnico 
Freitas Nascimento já dispu-
tou 10 mata-matas, esses de-
cisivos jogos divididos entre 
a ida e a volta.

Entre Campeonato Parai-
bano, Copa do Brasil e Cam-
peonato Brasileiro, de lá pra 
cá, nas suas três passagens 
pelo clube, o comandante ru-
bro-negro soma seis vitórias 
em fases como essa, onde os 
“boleiros” também costumam 
chamar de “jogo de 180 minu-
tos”.

Com essa experiência, 
aliada ao mistério nos trei-
namentos durante a sema-
na, Freitas começa hoje, às 
20h, no Estádio Governador 

Ernani Sátyro - “O Amigão”, 
em Campina Grande, contra 
o Baraúnas-RN, a última ba-
talha até chegar ao segundo 
objetivo da Raposa na tem-
porada: O acesso à Série C 
2013.

As equipes já se encon-
traram três vezes em 2012, 
sendo um amistoso na pré-
temporada, em janeiro, e as 
duas partidas pela fase de 
grupos da Série D. Uma vi-
tória para cada mandante, 
repetidos 2 a 1 no marcador, 
e um empate em Campina 
Grande (1x1), no início do 
ano.

“Todos se conhecem sim. 
Hoje em dia a internet, a velo-
cidade da informação, possi-
bilita aos times conhecerem 
uns aos outros. Mas aí é onde 
entra o detalhe, uma jogada 
ensaiada, uma disposição tá-
tica diferente. Nessa reta final, 
todo mistério é válido”, co-
mentou o treinador do Campi-
nense, que fechou os portões 

do Amigão para imprensa e 
torcida no coletivo apronto da 
última quinta-feira.

Em Mossoró o segredo 
é menor. O técnico do Ba-
raúnas, Wassil Mendes, vai 
poder contar com os zaguei-
ros Michel e Nildo, além do 
volante Sorato. Os três cum-
priram suspensão por cartão 
contra o Sousa, na vitória do 
último domingo.

Quem passar dessa fase 
estará na terceira divisão do 
futebol brasileiro em 2013. 
A única vantagem do Baraú-
nas, que tem melhor campa-
nha do que o Campinense até 
aqui, é decidir em casa.

Para mediar o primeiro 
duelo dos paraibanos contra 
os norte-riograndenses, o ár-
bitro escalado através de sor-
teio pela CBF foi o sergipano 
Cláudio Francisco Lima e Sil-
va, que terá os auxílios dos 
pernambucanos Elan Vieira 
de Sousa e José P. Wanderley 
da Silva.

Phillipy Costa
Especial para A União

As coincidências insis-
tem em aparecer na tem-
porada do Campinense. 
Mesmo treinador, retor-
no de alguns jogadores, 
ano bissexto, título parai-
bano e decisão do acesso 
à divisão superior.

Isso para não citar 
outros detalhes que re-
metam o torcedor rapo-
seiro a comparar 2012 
com 2008, ano pelo qual 
o rubro-negro conquis-
tou tudo que podia.

Mas o que talvez te-

nha chamado mais aten-
ção nas coisas em comum 
entre as duas temporadas 
é a participação de um 
jogador, cravado como o 
talismã da Raposa pelos 
gols que já assinou: Mar-
quinhos Marabá.

Há quatro anos o 
atacante participara 
como titular da maioria 
dos 32 jogos que levou 
o Campinense à Série B, 
assinalando 13 gols na 
oportunidade. Em 2012, 
mais maduro e após ter 

passado por uma séria ci-
rurgia no joelho, Marabá 
tem ficado quase sempre 
no banco de reservas. Si-
tuação que não o impe-
de de ser o jogador mais 
importante do time nessa 
Série D.

Utilizado pelo técni-
co Freitas Nascimento em 
seis das 10 partidas do ru-
bro-negro até aqui, Mar-
quinhos foi titular apenas 
em uma, contra o Petroli-
na, na última rodada da 
primeira fase. No entan-

to, é o artilheiro cartola 
com três gols na Quarta 
Divisão. Dois deste mar-
cados em duas importan-
te partidas (Campinense 
1x0 Horizonte e Campi-
nense 2x1 CSA) e após os 
40 minutos do segundo 
tempo. Além das vitórias, 
a glória, descrita pelo 
ator principal.

“O sentimento é o 
mesmo de 2008. Passa 
um filme na minha cabe-
ça e hoje, mais experien-
te, espero que eu possa 

ajudar a levar o Campi-
nense a conquistar o ob-
jetivo, que é voltar para a 
Série C”.

Calejado, Marabá 
continua discorrendo 
sobre a inevitável com-
paração. “Respeitamos 
o Baraúnas, uma equi-
pe que chegou até aqui 
porque tem méritos, mas 
creio que se vier o aces-
so, dessa vez pode ser até 
mais especial. Por tudo 
que passei, pela opera-
ção, é emocionante você 

voltar, ser bicampeão e 
poder conquistar outro 
acesso”, descreveu o ata-
cante, fazendo questão 
de enaltecer o próximo 
adversário.

Se depender do pre-
destinado goleador, os 
raposeiros testemunha-
rão mais uma vez a clás-
sica comemoração depois 
de um gol, a qual Marabá 
acena com os braços se 
cruzando repetidamente, 
assinalando que a missão 
acabou.

Marquinhos Marabá é carta na manga do Campinense para conquistar vaga

Campinense e Sousa já conhe-
cem seus adversários na Copa do 
Nordeste de 2013 que vai abrir 
o calendário das competições da 
Confederação Brasileira de Fute-
bol. O campeão paraibano está 
inserido no Grupo D e terá como 
adversários as equipes do Santa 
Cruz, CRB e Feirense; enquanto o 
Sousa, vice-campeão estadual fi-
cou no Grupo B ao lado de Sport 
Recife, Fortaleza e Confiança. 

O sorteio que definiu a compo-
sição dos quatro grupos aconteceu 
na última quinta-feira a noite, dia 
13, no Marina Park Hotel, em For-
taleza, e contou com a presença do 
presidente da CBF, José Maria Ma-
rin; dos presidentes de sete federa-
ções envolvidas na disputa e ainda 
dos representantes dos 16 clubes 
integrantes.

A competição terá um total 

de 62 jogos e pelo menos 50 se-
rão transmitidos ao vivo, seja pela 
Rede Globo Nordeste apenas para 
a região, ou pelo Esporte Interativo, 
esta para todo o Brasil. Os demais 
grupos ficaram assim constituídos: 
Grupo A, também chamado de gru-
po da morte, com Bahia, Ceará, ABC 
e Itabaiana e o Grupo C com VItória, 
America-RN, ASA e Salgueiro.

Antes do sorteio, o diretor de 
competições da CBF, VIrgilio ELi-
sio, deixou claro que em nenhum 
grupo poderia coincidir equipes 
do mesmo estado na primeira fase 
da disputa. Quando isso ocorreu, a 
equipe foi deslocada. Participaram 
do sorteio os ex-jogadores Bobo, 
ex-Bahia, e Sergio Alves, ex-Vitó-
ria, este inclusive foi homenageado 
com o troféu por ter sido o maior 
artilheiro desta competição com 13 
gols.

Um pool de empresa foi for-
mado para dar suporte a competi-
ção que terá o patrocínio da Klefer, 

Sport Plus, De Ponta e Esporte In-
terativo. Na primeira fase, os clubes 
terão uma ajuda fixa de R$ 260 mil, 
além da cota de televisão no caso 
de jogo ao vivo, está no valor de R$ 
40 mil.

As disputas
Os clubes jogaram entre si 

dentro do grupo com jogos de 
ida e volta, se classificando os dois 
melhores. Nesta fase cada clube 
fará seis jogos. Os oito classifica-
dos se dividem em dois grupos, 
onde o primeiro de A enfrenta o 
segundo de C; o primeiro de C joga 
contra o segundo de A, ainda em jo-
gos de ida e volta, o mesmo aconte-
cendo no confronto entre os grupos 
B e D (primeiro de B contra segundo 
de D e primeiro de D contra segun-
do de B). Os semifinalistas se cruza-
rão para se conhecer depois os fina-
listas. Na edição de 2014, o campeão 
terá vaga na Copa Sul-Americana, 
segundo promessa da CBF.

Equipes paraibanas já conhecem seus 
adversários da copa do nordeste 2013

Na véspera de encarar o 
Santa Cruz-PE, pela 12ª ro-
dada do grupo A da Série C 
do Brasileiro, às 16h, no Es-
tádio Amigão, o treinador do 
Treze, Marcelo Vilar, alerta o 
grupo para não ser surpre-
endido em casa, contra um 
adversário que vem de um 
resultado negativo – empa-
tou contra o Salgueiro-PE 
(0 a 0) – na última quinta-
feira, no Arruda. 

Ele frisou que a Cobra 
Coral vem disposto a re-
cuperar os pontos e dar a 
volta por cima na Serra da 
Borborema. “Futebol é sur-
preendente, onde quem faz 
uma péssima partida, pode 
perfeitamente recuperar e 
dar um show de exibição no 
próximo confronto. 

Temos que ficar ligado 
com uma possível reação tri-
color, ressaltando que o Tre-
ze tem forças para derrubar 
o inimigo em seus domínios”, 
disse.        

Sobre a queda do alvi-
negro serrano na fase classi-
ficatória, deixando a quinta 
posição, para a sexta, o coman-
dante galista disse que é nor-
mal ocorrer alterações, onde a 
cada rodada a situação muda 
conforme os resultados que 
acontecem. De acordo com 
Vilar o importante é manter o 

time próximo do G4 ou ficar 
encostado nos quatro pri-
meiros colocados, situação 
que o representante parai-
bano vem trilhando na difícil 
caminhada na Terceirona. 
“Estamos de olho no G4, mas 
ficar encostado nos primei-
ros colocados é fundamental 
para as pretensões do Treze 
que almeja uma vaga na Sé-
rie B”, observou. 

O recreativo hoje pela 
manhã, encerra os prepara-
tivos da equipe para o due-
lo contra o atual campeão 
pernambucano. Com a força 
máxima a disposição a ex-
pectativa é que o time jogue 
com três atacantes, Vavá, Nei 
Mineiro ou Rodrigo Pardal, 
com a opção de Brasão, que 
pode enfrentar o ex-clube.  
“Contar com a força máxima 
é sempre bom para quem vai 
pegar um concorrente forte. 
São jogadores de excelente 
nível técnico que podem en-
trar e dar conta do recado”, 
avaliou Vilar. 

Principal artilheiro da 
equipe na competição, com 3 
gols, o atacante Nei Mineiro, 
aposta na motivação do gru-
po e na ascensão da equipe 
rumo a G4. Ele espera balan-
çar novamente as redes e ob-
ter mais outro resultado po-
sitivo na competição, rumo 
as primeiras colocações no 
grupo A da Série C do Brasi-
leirão 2012.

Treinador não quer ser 
surpreendido no Amigão

TREZE x SANTA CRUZ

Presidente da cbF garante apoio total a competição
O presidente da CBF, José Ma-

ria Marin, disse que a volta da 
Copa do Nordeste representa uma 
vitória dofutebol da região e que 
vem atender aos anseios de diri-
gentes, atletas e principalmente 
dos torcedores, classificando esse 
dia como um marco no futebol 
brasileiro. Ele cumprimentou to-
dos os dirigentes de clubes e fede-
rações, em especial a presidente 
da Federacao Paraibana, Rosilene 
Gomes, bastante saudada por ser 

a única mulher a comandar uma 
entidade de futebol no Brasil, e 
ratificou que a CBF vai dar total 
apoio a competição pela sua gran-
de importância.

Marin confirmou que a Enti-
dade está reivindicando junto a 
Comebol a inclusão do campeão 
da Copa do Nordeste na edição de 
2014 da Copa Sul-Americana. Para a 
presidente da FPF, Rosilene Gomes, 
presente na festa de lançamento da 
competição, o apoio da CBF chega 

num momento importante para os 
clubes da região que vivem enfren-
tando dificuldades, em especial os 
paraibanos que na oportunidade 
estavam representados por Aldeo-
nes Abrantes, do Sousa, e Dorgival 
Pereira, do Campinense.

Além do sorteio dos grupos, 
os dirigentes da Liga do Nordeste 
aproveitaram a oportunidade para 
realizar eleição. Agora o novo presi-
dente é Alexi Portela, que também 
comanda os destinos do Vitória.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

No jogo de ida da fase de grupos, o Campinense venceu o Baraúnas por 2 a 1. Warley marcou de pênalti

FOTO: Hiran Barbosa

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br
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Líder, Flu encara o lanterna
BRASILEIRÃO DA SÉRIE A

Série D
Jogo: Campinense x  Baraúnas 

Campeonato Brasileiro
Sábado (15/9) às 20 horas

Local: Estádio Amigão

Final de semana esportivo

Cobertura dos jogos:
com a Tabajara

Classificação

A vigésima quinta rodada 
do Campeonato Brasileiro da 
Série A começa hoje com duas 
partidas marcadas para as 
18h30. Com dois pontos de di-
ferença para o vice-líder Atléti-
co-MG, o Fluminense encara o 
lanterna da competição, o Atlé-
tico-GO, no Raulino de Oliveira, 
em Volta Redonda.

O Tricolor vem numa ex-
celente fase e lidera o Brasi-
leirão com 53 pontos. Na úl-
tima rodada, jogando fora de 
casa, a equipe de Abel Braga 
bateu a Portuguesa no Canin-
dé por 2 a 0 e segue vendo o 
Galo de cima. Para se manter 
na ponta, o Flu precisa ven-
cer seu compromisso de hoje 
diante do Dragão de Goiás, 
que por sua vez quer sair a 
todo custo da última posição.

A outra partida marcada 
para logo mais é entre São 
Paulo e Portuguesa. O clássi-
co paulista será disputado no 
Morumbi. Na última rodada o 
Tricolor de São Paulo perdeu 
para o Atlético-MG por 1 a 0 
no Estádio Independência. 
Agora a ordem no time de 
Ney Franco é reabilitação. 
Para isso, a esperança do 
time é o meia Lucas, que vol-

tou da seleção contra o Galo 
mineiro, mas fez uma partida 
apagada.

“Pela circunstância do 
jogo, acabei recebendo me-
nos bolas. Depois do gol, 
ficou complicado. Agora, 
tenho de descansar para o 
jogo deste sábado. Temos 
de continuar lutando, fazen-
do a nossa parte. O que não 
fizemos em Belo Horizonte 
temos de fazer contra a Por-
tuguesa”, frisou o atacante.

Série B
Uma rodada na frente da 

Série A, a Série B marca para 
hoje mais cinco partidas da 
vigésima quinta rodada que 
começou ontem. Líder da 
Segundona, o Vitória vai até 
Campinas encarar o Guarani 
no Brinco de Ouro da Princesa. 
A partida começa às 16h. No 
mesmo horário, Goiás e Atléti-
co-PR fazem um dos clássicos 
do futebol brasileiro na Série B. 
O jogo acontece em Goiânia, no 
Serra Dourada.

No Nordeste, mais dois 
jogos fecham a lista de due-
los das 16h. No Presidente 
Vargas, em Fortaleza, o Ceará 
recebe o Joinvile. Já em Ma-
ceió, no Rei Pelé, o CRB en-
cara o ABC. Em Minas Gerais, 
no Estádio Melão, o Boa Es-
porte pega o Ipatinga às 21h 
no jogo que fecha a rodada da 
Série B.

FOTOS: Divulgação

 A presidente do Fla-
mengo, Patrícia Amorim, en-
caminhou para a comissão 
de inquérito do clube, o do-
cumento com seus argumen-
tos de defesa diante da acu-
sação de gestão temerária, 
que pede impeachment ou 
que a dirigente seja impedi-
da de tentar a reeleição em 
dezembro. A partir de agora, 
o caso será analisado e julga-
do, mas ainda não existe pra-
zo para a conclusão do pro-
cesso. Conselheiros aliados 
à presidente e advogados do 
clube redigiram a defesa que 
irá confrontar o pedido de 
impeachment.

No dia 25 de julho, o 
ex-presidente Marcio Braga 
anunciou a entrada com pedi-
do de impeachment, com assi-
naturas de outros conselheiros 
influentes. O documento, ela-
borado por um renomado es-
critório de advocacia carioca, 
baseia-se no artigo 27 da Lei 
Pelé, que trata de gestão teme-

Presidente do Flamengo se 
defende de “impeachment”

Fluminense de Fred não mesnospreza o lanterna Atlético-GO, mas quer garantir mais três pontos

rária, e foi entregue ao Conse-
lho Deliberativo do Flamengo.

A argumentação para 
tirá-la do cargo - ou impedir 
que se candidate para tentar 
a reeleição - tem mais de 40 
páginas e questiona, dentre 
outros pontos, a relação en-
tre Flamengo e a empresa 
Locanty, a falta de patrocínio 

e os contratos do atacante 
Deivid e de Ronaldinho Gaú-
cho. Em relação ao ex-camisa 
10, a alegação é de que exis-
tia uma cláusula lesiva: se o 
Flamengo deixasse de pagar 
duas prestações teria de qui-
tar o restante do contrato de 
forma integral, acrescido de 
uma multa de R$ 5 milhões.

Além de Flu x Atlético-GO 
a 28a rodada terá também 
São Paulo x Portuguesa

Série A 
Times PG J V E D GP GC SG
10 Fluminense   53  24  15  8  1  40  15  25

20 Atlético-MG   51  23  15  6  2  39  16  23  

30 Grêmio  47  24  15  2  7  36  20  16  

40 Vasco  42  24  12  6  6  31  25  6  

50 Botafogo  38  24  11  5  8  39  31  8  

60 São Paulo  36  24  11  3  10  34  27  7  

70 Internacional  36  24  9  9  6  28  20  8  

80 Cruzeiro  34  24  10  4  10  31  34  -3  

90 Corinthians  32  24  8  8  8  26  24  2  

100 Ponte Preta  32  24  8  8  8  30  32  -2  

110 Santos   30  24  7  9  8  28  31  -3  

120 Portuguesa   29  24  7  8  9  24  26  -2  

130 Coritiba   28  24  8  4  12  37  43  -6  

140 Náutico   28  24  8  4  12  29  40  -11  

150 Bahia   28  24  6  10  8  24  26  -2  

160 Flamengo   27  23  7  6  10  23  33  -10  

170 Sport  23  24  5  8  11  20  33  -13  

180 Figueirense  22  24  5  7  12  27  40  -13  

190 Palmeiras   20  24  5  5  14  22  33  -11  

200 Atlético-GO  17  24  3  8  13  24  43  -19

Jogos de hoje pelas Séries A e B

Série A
 18h30  Fluminense  x  Atlético-GO  

  São Paulo x  Portuguesa 

Série B 
 19h30 Criciúma   x  Asa  

  Paraná Clube  x  Grêmio Barueri

 21h Guaratinguetá x  Bragantino  

  América-RN  x  São Caetano  

   América-MG x  Avaí 

Paraná Clube 
estará em ação 
hoje quando 
enfrenta o 
Grêmio Barueri

Série C
Treze X Santa Cruz 

16h - Amigão

Domingo

O Internacional ignorou o fato 
de atuar como visitante e, no Engenhão, 
se impôs diante do Botafogo. Porém, os 
colorados não souberam construir a 
vitória - o técnico Fernandão encarou o 
empate em 1 a 1 como se fosse derrota, 
sem esconder a frustração com o 
resultado. Para o treinador, o gol sofrido 
foi um “castigo”.

“Pela circunstância do jogo, 
pelo o que produzimos. Estávamos 
bem postados e é frustrante por isso. 
Tomamos o gol em um castigo muito 
grande”, lamentou Fernandão.

Eleito pela Fifa como o melhor 
jogador do mundo em 2004 e 2005, 
Ronaldinho Gaúcho conta com torneios 
de peso no currículo: uma Copa do 
Mundo com a Seleção Brasileira e uma 
Liga dos Campeões da Europa pelo 
Barcelona. Apesar disso, um título 
que falta no histórico do craque é o 
Campeonato Brasileiro. Empolgado com 
a boa fase que vive no Atlético-MG, 
atual vice-líder da competição, R49 
comemora a chance da taça em 2012. 
“Meu sonho é conquistar o Brasileiro. 
Eu nunca tive essa felicidade. Estou 
batalhando ao máximo para realizar 
esta alegria”, disse. 

Empate frusta 
time do Inter-RS

R49 já fala em 
título brasileiro

Entre a conquista da Copa 
do Brasil, em julho, e sua queda, 
oficializada na última quinta-feira, 
Felipão usou das mais variadas 
táticas para acabar com esse 
deslumbramento. Deu palestras 
motivacionais, broncas, barrou a 
imprensa de entrar no CT, chamou 
psicóloga, pediu contratações pouco 
acreditadas para balançar o elenco 
e usou até da religião e do Bope 
(Batalhão de Operações Policiais 
Especiais) para mudar o ânimo da 
equipe. Nada disso adiantou. Mas, 
o grande problema foi a guerra fria 
travada entre um dedo-duro e o 
elenco. 

Felipão pediu 
ajuda até a padre

Pedro Alves
Especial para A União

São Paulo encara partida contra a Portugesa como muito importante para se manter entre os líderes

Patrícia Amorim protocou defesa junto à comissão de inquérito
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UEPB divulga edital e convoca 
85 aprovados para Campina
Interessados têm prazo de 
5 dias, de 17 a 21 do corrente 
mês para cadastramento 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
INEXIGIBILIDADE Nº 04/2012

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços artísticos para contratar bandas 
e artistas regionais para abrilhantar as festividades da Padroeira do Município de Natuba, Nossa 
Senhora das Dores, no dia 15 de setembro de 2012. Empresa contratada: SuPErart CoMuNi-
Cação E EvENtoS ltDa, CNPj. 13.485.518/0001-04.

Natuba, 14 de setembro de 2012.
Esmeraldina Montenegro Borba

Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

toMaDa DE PrEçoS N.º 013/2012
a Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPl, torna público que realizará licitação na 

modalidade toMaDa DE PrEçoS N.º 013/2012, Do tiPo MENor PrEço Por itEM, objetivando 
a aquisição de materiais de construção, para construção de Escovodromos nas Escolas Municipais 
de Ensino Fundamental: joão vicente de Brito, joão avelino da Silva, antonio josé de andrade, 
Maria das Dores Chagas, joaquim Ferreira de lima e josé Benedito da Silveira, no Município de 
Mogeiro, no dia 02/10/2012 às 9:00 horas, na Sala de licitações deste Órgão, situada à av. Presi-
dente joão Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

o Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço aci-
ma citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 27/09/2012. informações pelo telefone: 
(0xx83) 3266-1033.

Mogeiro, 14 de setembro de 2012.
ANTONIO SOARES DE LIMA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

toMaDa DE PrEçoS N.º 023/2012
a Prefeitura Municipal de Belém, através de sua CPl, torna público que realizará licitação na 

modalidade tomada de Preços n.º 023/2012, do tipo Menor Preço por item, objetivando a aquisi-
ção de equipamentos e materiais médicos para as unidades Básicas de Saúde do Município de 
Belém, no dia 03/10/2012 às 14:00 horas, na Sala de licitações deste Órgão, rua Flávio ribeiro, 
74 – Centro – Belém – PB.

Edital e informações: no endereço acima das 8:00 às 12:00 horas até o dia 28/09/2012. tel.: 
(0xx83) 3261-2425.

Belém(PB), 14 de setembro de 2012.
LUÍS SEBASTIÃO ALVES

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

CNPJ: 01.612.757/0001- 07
Endereço: Av. Manoel José das Neves, S/N – Centro- Coxixola – PB

Fones: 083-3306-1057 ou 1058
AVISO DE LICITAÇÃO

toMaDa DE PrEçoS 007/2012
a PrEFEitura MuNiCiPal DE CoXiXola, através da sua Comissão  Permanente  de licitação,  

nomeada através de ato normativo do Prefeito Municipal – Portaria Nº 589/2012, de 03 de janeiro de 
2012, torna público para o conhecimento de quem possa interessar, que no dia 01 de outuBro, 
de 2012, às 14:30 horas, no prédio onde funciona a Prefeitura, localizada na avenida Manoel josé 
das Neves, S/N, Centro CoXiXola- PB, fará realizar licitação  na modalidade tomada de Preços, 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, com a finalidade de selecionar Empresa  para CONTRATAÇÃO 
DE SErviçoS DE ENGENHaria Para iMPlaNtação DE PaviMENtação EM ParalElEPi-
PEDOS, com recursos próprios do Município,   conforme condições, quantitativos e especificações 
constantes no  anexo i do Edital, e ainda observando  as condições  estabelecidas  no Edital. os 
interessados poderão adquirir cópias do mesmo até o dia 28 de SEtEMBro, na Secretaria de 
administração e Finanças mediante o recolhimento de uma taxa no valor de r$ 10,00 (dez reais), 
maiores informações pelo fone /fax 0xx. 83 -3306-1057.  

CoXiXola, 14  de  Setembro de 2012
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO 
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PrEGão PrESENCial N.º 27/2012
A Prefeitura Municipal de Sapé – PB, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, constituída 

pela Portaria nº. 657, de 02 de agosto de 2012, torna público para conhecimento dos interessados 
que fará realizar às 10:00 horas do dia 27 de setembro de 2012, na sede da Comissão Permanente 
de licitação, localizada à rua orcine Fernandes, Edifício Mel Shopping, Piso Superior, Sala 215 
– Centro - Sapé/PB, licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 27/2012, do tipo Maior oferta, 
sob regime de execução de empreitada por Preço Global, a qual será processada e julgada em 
conformidade com a lei 10.520/2002 e subsidiariamente pela lei Federal nº. 8666/1993 e alterações 
posteriores, tendo como objeto a Contratação de instituição Bancária para processamento da Folha 
de Pagamento desta Prefeitura Municipal. o Edital e demais informações poderão ser obtidas nos 
dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00 horas, no endereço acima ou pelo telefone (83) 8827-8231.

joão Pessoa, 14 de setembro de 2012.
Renato Caldas Lins Júnior

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PrEGão PrESENCial Nº 00035/2012
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

rua Padre Zeferino Maria, S/N - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Setembro de 
2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: aquisição parcelada de 
equipamentos e suprimentos de informática diversos. recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051. informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

telefone: (083) 81371661.
Sapé - PB, 14 de Setembro de 2012

FLAVIANA LÍDIA S. DE LUNA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PrEGão PrESENCial Nº 00036/2012
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Padre Zeferino Maria, S/N - Centro - Sapé - PB, às 11:30 horas do dia 26 de Setembro de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: locação de 3 (três) veículos do 
tipo passeio. recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 2051. informações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

telefone: (083) 81371661.
Sapé - PB, 14 de Setembro de 2012

FLAVIANA LÍDIA S. DE LUNA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SANTA RITA - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo nº 114/2012
CoNCorrÊNCia
objeto: Contratação de empresa especializada para construção de espaço educativo infantil – 

tipo B (creche) no âmbito do programa ProiNFÂNCia do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE na localidade do Centro no Município de Santa rita/PB, conforme condições e 
especificações constantes do editai e seus anexos.

recursos orçamentários – Dotação: 02.050.12.361.1404.1002. 44.90.51.99.000
Edital e informações: poderão ser obtidos na Comissão Permanente de licitação, à rua juarez 

távora, 93, Centro, Santa rita/PB, das 08:00 às 12:00 horas
Entrega de Documentação e Propostas: no endereço acima, no dia 17 de outubro de 2012 até 

às 09:00 horas (horário local).
Prefeitura Municipal de Santa rita-PB, 13 de setembro de 2012

José Anderson Araújo de Lima
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SANTA RITA - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo nº 115/2012
CoNCorrÊNCia
objeto: Contratação de empresa especializada para construção de espaço educativo infantil – 

tipo B (creche) no âmbito do programa ProiNFÂNCia do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE na localidade de tibiri ii no Município de Santa rita/PB, conforme condições e 
especificações constantes do editai e seus anexos.

recursos orçamentários – Dotação: 02.050.12.361.1404.1002. 44.90.51.99.000
Edital e informações: poderão ser obtidos na Comissão Permanente de licitação, à rua juarez 

távora, 93, Centro, Santa rita/PB, das 08:00 às 12:00 horas
Entrega de Documentação e Propostas: no endereço acima, no dia 17 de outubro de 2012 até 

às 12:00 horas (horário local).
Prefeitura Municipal de Santa rita-PB, 13 de setembro de 2012

José Anderson Araújo de Lima
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SANTA RITA - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo nº 116/2012
CoNCorrÊNCia
objeto: Contratação de empresa especializada para construção de espaço educativo infantil – 

tipo B (creche) no âmbito do programa ProiNFÂNCia do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE na localidade de lerolândia no Município de Santa rita/PB, conforme condições 
e especificações constantes do editai e seus anexos.

recursos orçamentários – Dotação: 02.050.12.361.1404.1002. 44.90.51.99.000
Edital e informações: poderão ser obtidos na Comissão Permanente de licitação, à rua juarez 

távora, 93, Centro, Santa rita/PB, das 08:00 às 12:00 horas
Entrega de Documentação e Propostas: no endereço acima, no dia 18 de outubro de 2012 até 

às 09:00 horas (horário local).
Prefeitura Municipal de Santa rita-PB, 13 de setembro de 2012

José Anderson Araújo de Lima
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SANTA RITA - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo nº 117/2012
CoNCorrÊNCia
objeto: Contratação de empresa especializada para construção de espaço educativo infantil – 

tipo B (creche) no âmbito do programa ProiNFÂNCia do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE na localidade de Bebelândia no Município de Santa rita/PB, conforme condições 
e especificações constantes do editai e seus anexos.

recursos orçamentários – Dotação: 02.050.12.361.1404.1002. 44.90.51.99.000
Edital e informações: poderão ser obtidos na Comissão Permanente de licitação, à rua juarez 

távora, 93, Centro, Santa rita/PB, das 08:00 às 12:00 horas
Entrega de Documentação e Propostas: no endereço acima, no dia 18 de outubro de 2012 até 

às 12:00 horas (horário local).
Prefeitura Municipal de Santa rita-PB, 13 de setembro de 2012

José Anderson Araújo de Lima
Presidente da CPL

Cia DE aGua E ESGotoS Da ParaiBa - CaGEPa joao PESSoa - CNPj/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 torna público que a SuDEMa - Superintendência de administração do Meio 
ambiente, emitiu a licença de instalação n° 3356/2012 em joão Pessoa, 11 de setembro de 2012 - 
Prazo: 365 dias. Para a atividade de: aMPliação Do SiStEMa DE aBaStECiMENto DE ÁGua 
DaS CiDaDES DE MaMaNGuaPE, itaPororoCa E rio tiNto atravÉS Do SiStEMa aDu-
tor DE araçaGi; EStação DE trataMENto DE ÁGua – Eta; rESErvação; EStaçÕES 
ElEvatÓriaS; rEDE DE DiStriBuição E liGaçÕES DoMiCiliarES. Nas(os) CiDaDES: 
Mamanguape/itapororoca e rio tinto – Município - uF: PB: Processo: 2012-004415/tEC/li-1574.

Cia DE aGua E ESGotoS Da ParaiBa - CaGEPa joao PESSoa - CNPj/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 torna público que a SuDEMa - Superintendência de administração do Meio 
ambiente, emitiu a autorização ambiental n° 3337/2012 em joão Pessoa, 11 de setembro de 2012 
- Prazo: 365 dias. Para a atividade de: CoNStrução DE Muro DE arriMo E DE Muro DE 
ProtEção CoM tEla Na aNtiGa CoMuNiDaDE Paulo aFoNSo. Na(o) antiga Comunidade 
Paulo afonso – Mata do Buraquinho/jBBM – Município: joão Pessoa - uF: PB: Processo: 2012-
005623/tEC/aa-1238.

MEGa CoNStrução E iNCorPoração ltDa – CNPj Nº 03.880.896/0001-39, torna público 
que requereu à SuDEMa – Superintendência de administração do Meio ambiente, a licença Pré-
via - Edificação Multifamiliar com 35 Unidades Habitacionais – AC: 4.241,34m² - Manaíra – João 
Pessoa – PB. Processo: 2012-006671/tEC/lP-1137.

CM CoNStrutora MaraNata ltDa – CNPj/CPF Nº 03.325.436/0001-49, torna público que 
a SuDEMa – Superintendência de administração do Meio ambiente, emitiu a licença Prévia nº 
2419/2012 em João Pessoa, 10 de agosto de 2012 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Edificação 
residencial Multifamiliar com 17 unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitário indivi-
dual, no lt. 08 a QD. D – lot. PoNta DE CaMPiNa Município: CaBEDElo – uF: PB. Processo: 
2012-002089/tEC/lP-0720.

MarColiNo E NEvES CoNStruçÕES ltDa – CNPj Nº 14.295.861/0001-59, torna público que 
requereu à SuDEMa – Superintendência de administração do Meio ambiente, a licença Prévia – 
Edificação Multifamiliar com 50 Unidades Habitacionais AC- 3.792,91m² - JD. Cidade Universitária 
– joão Pessoa – PB. Processo: 2012-006173/tEC/lP-1087.

MarColiNo E NEvES CoNStruçÕES ltDa – CNPj Nº 14.295.861/0001-59, torna público que 
requereu à SuDEMa – Superintendência de administração do Meio ambiente, a licença Prévia – 
Edificação Multifamiliar com 06 Unidades Habitacionais – AC: 353,80m² - Valentina - João Pessoa 
– PB. Processo: 2012-004784/tEC/lP-0976.

rB CoNStruçÕES ltDa – CNPj Nº 11.520.183/0001-92, torna público que requereu à SuDEMa 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – Edificação Multifamiliar 
com 32 Unidades Habitacionais – AC: 1847,80m² - Cristo Redentor – João Pessoa – PB. Processo: 
2012-005975/tEC/lP-1074.

oSvalDo NEiva FilHo – CPF Nº 020.456.214-72, torna público que requereu à SuDEMa – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Edificação Unifamiliar 
– AC: 176,0m² - Condomínio Cabo Branco Prive – Portal do Sol – João Pessoa – PB. Processo: 
2012-006734/tEC/lo-3752.

joSilENE FrEitaS Da Silva – CNPj/CPF Nº 021.086.514-89, torna público que a SuDEMa – 
Superintendência de administração do Meio ambiente, emitiu a autorização ambiental nº 2555/2012 
em joão Pessoa, 14 de agosto de 2012 - Prazo: 95 dias. Para a atividade de: Publicidade volante 
- veículo Caminhão l - 4000, Placa MNZ 2861/PB - Em todo Estado da Paraíba Município: joão 
Pessoa – uF: PB. Processo: 2012-005503/tEC/aa-1172.

GEralDo tavarES Do NaSCiMENto – CNPj/CPF Nº 460.931.097-04, torna público que a 
SuDEMa – Superintendência de administração do Meio ambiente, emitiu a autorização ambiental nº 
2585/2012 em joão Pessoa, 15 de agosto de 2012 - Prazo: 88 dias. Para a atividade de: Publicidade 
volante - veículo vW/ KoMBi Placa MNG-6143/PB - Em todo Estado da Paraíba - Município: - uF: 
PB. Processo: 2012-004434/tEC/aa-0546.

Wl MarColiNo EMPrEENDiMENtoS ltDa – CNPj Nº 10.754.983/0001-05, torna público que 
requereu à SuDEMa – Superintendência de administração do Meio ambiente, a licença Prévia – 
Edificação Multifamiliar com 30 Unidades Habitacionais – AC: 528m² - Cabo Branco – João Pessoa 
– PB. Processo: 2012-005957/tEC/lP-1072.

PrEFEitura MuNiCiPal DE São joão Do rio Do PEiXE – CNPj Nº 08.924.029/0001-71, 
torna público que requereu à SuDEMa – Superintendência de administração do Meio ambiente, 
a Licença de Instalação – Conjunto Habitacional com 44 Unidades – AC: 478,80m² - São João do 
rio do Peixe – PB. Processo: 2012-006740/tEC/li-1658.

arruDa E FraNça ltDa – CPF Nº 665.853.684-87, torna público que requereu a SEMaM – Se-
cretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia para Regularização Edificação Residencial Multifamiliar, 
situado rua univ. ricardo augusto Barbosa, QD 147 lt 206 – Gramame – joão Pessoa – PB.

aNDrE avEliNo DE QuEiroGa – CPF Nº 768.945.844-00, torna público que requereu à SuDEMa 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – Edificação Comercial 
– AC: 687,70m²- Bessa – João Pessoa – PB. Processo: 2012-006414/TEC/LP-1109.

  uNivErSiDaDE EStaDual Da ParaÍBa – CENtro DE CiÊNCiaS SoCiaiS aPliCaDaS – 
CNPj/CPF Nº 12.671.814/0001-37, torna público que a SuDEMa – Superintendência de adminis-
tração do Meio ambiente, emitiu a licença de instalação nº 1051/2012 em joão Pessoa, 2 de maio 
de 2012 – Prazo: 365 dias.  Para a atividade de: Construção de uma Escola agrícola, na Granja 
alvorada – Zona rural – Município: laGoa SECa - uF: PB. Processo: 2011-00 5689/tEC/li-1065.

EDNalDo Silva DE SouZa – CNPj/CPF Nº 40.977.720/0001-26, torna público que a SuDEMa – 
Superintendência de administração do Meio ambiente, emitiu a licença de operação nº 2116/2012 
em joão Pessoa, 25 de julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação de Bis-
coitos e Bolachas, na rua joão Caetano, 102, CENtro – Município: MaMaNGuaPE – uF: PB. 
Processo: 2012-002055/tEC/lo-2691.

N & D ENGENHaria ltDa – CNPj/CPF Nº 11.909.518/0001-69, torna público que a SuDEMa – 
Superintendência de administração do Meio ambiente, emitiu a licença Prévia nº 3410/2012 em 
joão Pessoa, 12 de setembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Habitação Multifamiliar 
com 04 unidades, na rua Maria josé dos Santos Silva, QD 010, lt 295 – Muçumagro Município: 
joão PESSoa – uF: PB. Processo: 2012-005027/tEC/lP-0990.

t.P. CoNStruçÕES S/a - CNPj Nº 09.237.850/0001-82, torna público que requereu à SuDEMa 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – Edificação Multifami-
liar com 95 Unidades Habitacionais – AC: 9.782,42m² - Tambaú – João Pessoa – PB. Processo: 
2012-006678/tEC/lP-1139.

Wl MarColiNo EMPrEENDiMENtoS ltDa – CNPj Nº 10.754.983/0001-05, torna público que 
requereu à SuDEMa – Superintendência de administração do Meio ambiente, a licença Prévia – 
Edificação Multifamiliar com 12 Unidades Habitacionais – AC: 470m² - JARD. Cidade Universitária 
– joão Pessoa – PB. Processo: 2012-006649/tEC/lP-1134.

CriStovaM liMEira DE QuEiroZ – CNPj/CPF Nº 002.592.414-15, torna público que a Su-
DEMa – Superintendência de administração do Meio ambiente, emitiu a licença de operação 
nº 3462/2012 em joão Pessoa, 13 de setembro 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 ronaldo rolim, 250, QD 139, lt 313 – Gramame Município: 
joão PESSoa – uF: PB. Processo: 2012-004722/tEC/lo-3420.

CONCURSO PÚBLICO

A Pró-Reitoria de Re-
cursos Humanos (PRRH) da 
Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) divulgou, 
ontem, novo edital de convo-
cação de 85 servidores apro-
vados e classificados no con-
curso público de servidores 
técnico-administrativos da 
Instituição, para atuarem no 
Campus de Campina Grande.

Os convocados devem 
comparecer à PRRH, na sala 

105 da PRRH da UEPB, 1º 
andar, situada na Rua das 
Baraúnas, 351, Universitá-
rio, Campina Grande - PB, no 
prazo de cinco dias, a partir 
de 17 de setembro de 2012 
a 21 de setembro de 2012, 
para providências quanto ao 
cadastramento e posterior 
publicação da portaria de 
nomeação no Diário Oficial 
do Estado (DOE), munidos 
da documentação exigida 
para investidura no cargo.

Os documentos exigidos 
(original e cópia) são: diplo-
mas comprobatórios da es-
colaridade e da habilitação 

exigida para a área na qual 
foi aprovado (Cópia auten-
ticada em cartório), Iden-
tidade (RG), CPF, Título de 
Eleitor, último comprovante 
de quitação eleitoral, PIS/
PASEP, Carteira de Trabalho 
(página que contêm nº e sé-
rie e o verso dessa página), 
Carteira de Registro Profis-
sional dos respectivos con-
selhos (conforme exigido no 
edital 01/2011), Reservista 
(Candidatos do sexo masculi-
no), Certidão de Nascimento 
ou Casamento, Registro Civil 
de dependentes.

E, ainda, comprovante 

de residência com CEP atu-
alizado; declaração de Im-
posto de Renda atualizada, 
caso o candidato não seja de-
clarante, a declaração deve 
ser firmada por ele próprio; 
declaração fornecida pelo 
órgão em que trabalhou an-
teriormente de não ter sofri-
do no exercício de cargo ou 
função pública nenhum tipo 
de penalidade administra-
tiva, folhas de antecedentes 
das polícias Federal e Esta-
dual dos estados em que haja 
residido nos últimos cinco 
anos e uma fotografia 3x4 
atualizada.

Hemocentro da PB é único 
no país em laboratório NAT

REFERÊNCIAHandebol 
disputa final 
nas Olimpíadas 
Escolares

O Hemocentro da Paraí-
ba é a única unidade  de 
saúde pública do país a ter 
um  laboratório de Testagem 
de Ácidos Nucleicos (NAT) 
que realiza todos os exames. 
Em pouco mais de dois meses 
de funcionamento, o  serviço 
já atendeu a cerca de 6 mil 
doadores que passaram por 
exames que diagnosticam  
as Hepatites  B e C e o vírus 
HIV I e II.  A coordenadora do 
Laboratório de Biologia Mo-
lecular e de Paternidade do 
Hemocentro, Crisemy Bení-
cio explicou que o Ministério 
da Saúde oferece apenas os 
exames de Hepatite C e HIV I. 

Crisemy Benício  disse 
que  esse laboratório repre-
senta um avanço tecnológico e 
com isso  o Governo do Estado 
está oferecendo a população 
paraibana um sangue de qua-
lidade e com alto padrão de 
segurança.  Os exames reali-
zados pelo NAT diminuem o 
risco de infecções contraídas 
por meio de transfusões de 
sangue, reduzindo de três me-
ses para sete dias o período 
chamado de ‘janela imunoló-
gica’, ou seja, o prazo em que 
começam a aparecer no san-
gue manifestações clínicas de 
contaminação por vírus.

Para o secretário de Esta-
do da Saúde, Waldson Dias de 
Souza a  inauguração  do labo-
ratório contribuiu para devol-
ver a credibilidade do serviço 
público no Estado.   “Com esse 
serviço, além de oferecer uma 
melhor qualidade do sangue 
ofertado, diminui os riscos de 

infecções como HIV e hepati-
tes B e C”, destacou. 

O laboratório de Testa-
gem   de Ácidos Nucleicos 
(NAT) foi inaugurado no dia 
20 de junho desse ano. Com 
a inauguração desse serviço, 
o Hemocentro da Paraíba se 
tornou uma referência para 
o país. “Somos o primeiro 
hemocentro público a imple-
mentar esse serviço”,  desta-
cou a diretora geral do He-
mocentro, Sandra Sobreira.

Ela destacou que a  im-
plantação do NAT na Paraíba 
não teria sido possível sem o 
apoio do Governo do Estado 
que, desde o início, entendeu 
a importância do NAT e pro-
porcionou a conquista. “Que-
ria destacar que o NAT é fruto 
de um projeto que é discutido 
há oito anos e só agora nessa 
gestão foi possível ser concre-
tizado. Isso representa não só 
uma vitória para nós que fa-
zemos parte do Hemocentro, 
mas também para a popula-
ção”, enfatizou.

O NAT (sigla em inglês 
para Teste de Ácido Nuclei-
co) diminui de três meses 
para sete dias o período cha-
mado de ‘janela imunológi-
ca’, ou seja, o prazo em que 
começam aparecer no san-
gue manifestações clínicas 
de contaminação por vírus.

O Hemocentro da Para-
íba recebe entre 150 e 200 
doadores por dia. Em toda 
Hemorrede Estadual o nú-
mero de doações de sangue 
chega a 4 mil por mês. A im-
plementação do Laboratório 

NAT era um projeto que se 
arrastava há oito anos, não 
foi concretizado nas gestões 
anteriores. 

Além do Hemocentro da 
Paraíba, localizado em João 
Pessoa, o Estado conta com 
o Hemocentro Regional, em 
Campina Grande, e mais 11 
hemonúcleos, nas cidades 
de Guarabira, Itabaiana, Pi-
cuí, Monteiro, Patos, Piancó, 
Princesa Isabel, Itaporan-
ga, Catolé do Rocha, Sousa e 
Cajazeiras. Os telefones do 
Hemocentro da Capital são 
3218-7698/7690.

Janela imunológica
O exame também diminui 

o risco de infecções que po-
dem ser contraídas por trans-
fusões de sangue, reduzindo 
de três meses para sete dias 
o período chamado de ‘janela 
imunológica’, ou seja, o prazo 
em que começam a aparecer 
no sangue manifestações clí-
nicas de contaminação por 
vírus.  O Governo investirá tri-
mestralmente R$ 200 mil para 
a manutenção do NAT.

Além do Hemocentro da 
Paraíba, localizado em João 
Pessoa, o Estado conta com 
o Hemocentro Regional, em 
Campina Grande, e mais 11 
hemonúcleos, nas cidades de 
Guarabira, Itabaiana, Picuí, 
Monteiro, Patos, Piancó, Prin-
cesa Isabel, Itaporanga, Catolé 
do Rocha, Sousa e Cajazeiras. 
Toda a Hemorrede Estadual 
será beneficiada com a implan-
tação do exame, que antes era 
realizado em Pernambuco.

A Paraíba garantiu 
ontem a vaga para a final 
do handebol feminino nas 
Olimpíadas Escolares Bra-
sileiras com a vitória do 
Colégio Motiva em cima da 
Escola CEI, do Mato Grosso 
do Sul, por 24 a 13. O time 
paraibano enfrentará na fi-
nal o representante de São 
Paulo, que eliminou a esco-
la do Rio Grande do Sul pela 
outra semifinal. A partida 
será disputada hoje.

Com a larga experiência 
que acumulou em momen-
tos importantes e decisivos 
no handebol, o técnico Isaías 
Gomes continua cauteloso 
quando o assunto é a con-
quista de medalha. “Claro 
que viemos aqui para ganhar 
uma medalha, de preferência 
a de ouro. Mas sabemos que 
a caminhada é longa. Por isso 
mesmo trabalhamos forte ao 
longo de todo o ano, princi-
palmente para esse desafio. 
Agora vamos descansar o 
corpo e a mente da garotada 
para mais um momento deci-
sivo sem abusar da confian-
ça”, afirmou.

Campanha positiva
Destaque na campanha 

positiva do Colégio Motiva 
Tambaú, Mariah Leite deve 
mesmo se transferir para o 
Pinheiros de São Paulo, mas 
revelou que no momento 
atual só pensa em conquis-
tar uma medalha em Poços 
de Caldas. “Todo grupo está 
focado nessa conquista e co-
migo não é diferente”.



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

Protocolo...: 2012 - 047414
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MAIA FLORINTI
CPF/CNPJ....: 004614840/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.166,52
Cedente.....: PLANET GIRLS COM ROUPAS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047415
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MAIA FLORINTI
CPF/CNPJ....: 004614840/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.339,60
Cedente.....: PLANET GIRLS COM ROUPAS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047425
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MAIA FLORINTI
CPF/CNPJ....: 004614840/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.339,60
Cedente.....: PLANET GIRLS COM ROUPAS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047426
Responsavel.: MERCADINHO KAROLINE
CPF/CNPJ....: 010338337/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            227,52
Cedente.....: LC COMERCIO ATACADISTA DE PRO-
DUTOS
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047716
Responsavel.: PALADAR LANCHES
CPF/CNPJ....: 045452784-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            193,45
Cedente.....: LC COMERCIO ATACADISTA DE PRO-
DUTOS
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047712
Responsavel.: PITSTOP BEBIDAS
CPF/CNPJ....: 059079244-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            260,32
Cedente.....: LC COMERCIO ATACADISTA DE PRO-
DUTOS
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046393
Responsavel.: RICARDO CIRNE REPRESENTACOES L
CPF/CNPJ....: 014382173/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.816,50
Cedente.....: GTPI GERACAO TEC DE PUB E INF
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047870
Responsavel.: THIAGO LEITE BRANDAO DE QUEIROZ
CPF/CNPJ....: 009584364-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            185,50
Cedente.....: ELETROMIX COMERCIAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047797
Responsavel.: VM CONSTRUCAO E INCORPORA-
CAO LTDA
CPF/CNPJ....: 011225623/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Cedente.....: T. F. COMERCIO DE PNEUS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046574
Responsavel.: W.E.F AUTO CENTER LTDA
CPF/CNPJ....: 013358741/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            310,21
Cedente.....: FORTGIRO DIST DE A PECAS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047837
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,  15/09/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

João Pessoa > Paraíba > Sábado, 15 de setembro de 2012Publicidade
26 A UNIÃO 

Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            340,40
Cedente.....: LOJAO DUFERRO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046677
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.199,78
Cedente.....: MINUSA TRATORPECAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046726
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            225,75
Cedente.....: QUALITARE AGENC INTERNET LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046821
Responsavel.: CHAVES REFRIGERACAO LTDA
CPF/CNPJ....: 009102134/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            266,81
Cedente.....: FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUI-
CAO S.
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046127
Responsavel.: CDF CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES LTD
CPF/CNPJ....: 014450769/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            717,00
Cedente.....: A L MADEIRAS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048020
Responsavel.: LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ....: 040946576/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            614,79
Cedente.....: RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E 
COMERCI
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047742
Responsavel.: MACIEIRA VEICLULOS LTDA
CPF/CNPJ....: 014065271/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            622,00
Cedente.....: MM CONTABILIDADE E ASSESSORIA 
LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046906
Responsavel.: MACIEIRA VEICLULOS LTDA
CPF/CNPJ....: 014065271/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            622,00
Cedente.....: MM CONTABILIDADE E ASSESSORIA 
LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046907
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MAIA FLORINTI
CPF/CNPJ....: 004614840/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            530,38
Cedente.....: PLANET GIRLS COM ROUPAS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047402
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MAIA FLORINTI
CPF/CNPJ....: 004614840/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            530,38
Cedente.....: PLANET GIRLS COM ROUPAS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047403
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MAIA FLORINTI
CPF/CNPJ....: 004614840/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.166,52
Cedente.....: PLANET GIRLS COM ROUPAS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO MILITAR DO NORDESTE
1o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

(1 o Grupamento de Engenharia / 1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nr 31/2012
OBJETO: Seleção de empresas, mediante pregão eletrônico, para registro de preços aquisição de 

gêneros alimentícios para uso do Comando do 1º Grupamento de Engenharia (1ºGpt E), conforme 
especificações constantes no Anexo I do Edital.

FORNECIMENTO (GRATUITO) DE EDITAL E INFORMAÇÕES: a partir das 09:00 horas do dia 
14/09/2012, no sitio www.comprasnet.gov.br ou no 1º Grupamento de Engenharia, situado à Av. 
Pres. Epitácio Pessoa, 2.205 – Tambauzinho – João Pessoa/PB. ABERTURA DA SESSÃO: às 10:00 
horas (horário de Brasília) do dia 26/09/2012,  no sítio www.comprasnet.gov.br. 

João Pessoa-PB, 14 de setembro de 2012.

DOMINGOS SÁVIO DIAS BRAGA – Cel 
Ordenador de Despesas

ESTADO DA PARAÍBA
COMARCA DA CAPITAL

7o VARA CÍVEL
FÓRUM DR. MÁRIO MOACYR PORTO

AV. JOÃO MACHADO, S/N – JAGUARIBE - 4o ANDAR
FONE 3208-2475

EDITAL DE CITAÇÃO CÍVEL
O Dr. JOSÉ CÉLIO DE LARCERDA SÁ, Juiz de Direito TITULAR da 7ª Vara Cível de João 

Pessoa, antiga 18ª VARA CÍVEL, em virtude da Lei, etc...
PROCESSO: 200.2011.001.020-0
Pelo Presente EDITAL DE CITAÇÃO, com prazo de 20 dias, faz saber, a todos quanto o presente 

virem ou dele notícia tiverem, que por esta Vara e respectivo cartório se processam os autos da 
AÇÃO MONITÓRIA, autos nº. 200.2011.001.020-0, em que são partes: UNIMED JOÃO PESSOA 
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA em face de ILTON JARBAS RIBEIRO DE SANTANA. 
Tendo o presente edital a finalidade de CITAR o promovido, ILTON JARBAS RIBEIRO DE SANTANA, 
com endereço informado nos autos a AV DEP. AMERICO MAIA, 83, Bairro JAGUARIBE, JOÃO 
PESSOA – PB, por se achar em lugar incerto e não sabido e, por solicitação de citação por edital, 
requerida pelo promovente, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, responder aos temos da 
inicial ou procedendo ao pagamento do valor requerido de R$ 4.486,91 (quatro mil quatrocentos e 
oitenta e seis reais e noventa e um centavos), caso em que ficará isento de custas processuais e 
honorários advocatícios (CPC, art. 1.102, c, §1º), fixados, entretanto, estes, para o caso de não-
-cumprimentos, 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, e que poderá oferecer embargos no 
prazo da lei e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, “constituir-
-se-à de pleno direito o título executivo (CPC. Art. 1.102, c).”. Tudo conforme despacho judicial de fls. 
30 e 44 – cite-se por edital. E, para que depois, ninguém possa alegar desconhecimento, mandou, o 
MM Juiz desta Vara, Dr. José Célio de Lacerda Sá, expedir o presente edital, que será publicado em 
três jornais de grande circulação, a cargo do promovente. E, para cumprir, eu, Adalberto Sarmento 
de Lima Silva, Chefe do Cartório da 7ª Vara Cível, o digitei e subscrevi, em 03 de setembro de 2012.

CUMPRA-SE

João Pessoa, 03 de setembro de 2012.

JOSÉ CÉLIO DE LACERDA SÁ
JUIZ DE DIREITO

MILLENIUM CENTRAL GERADORA EÓLICA S.A. – CNPJ/CPF No 07.321.412/0001-72 torna 
publico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação no 557/2012 em João Pessoa, 7 de março de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a ativi-
dade de: Operação da Subestação elevatória de tensão 13,8 kv, com potencia de 10/12.5 MVA na 
zona rural de Mataraca na rodovia PB 065 km 25 no município de Mataraca – UF: PB. Processo: 
2011-002495/TEC/LO-0769.

MILLENIUM CENTRAL GERADORA EÓLICA S.A. – CNPJ/CPF No 07.321.412/0001-72 torna pu-
blico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação no 574/2012 em João Pessoa, 7 de março de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Operação da usina geradora de energia elétrica com aerogeradores – Millenium Central geradora 
Eólica S.A., com capacidade insalada para 10,20 MW na rodovia PB 065 km 25 no município de 
Mataraca – UF: PB. Processo: 2011-002496/TEC/LO-0770.

JAPUNGU AGROINDUSTRIAL S/A, CNPJ/CPF 09.357.997/0001-06, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a renovação da Licença de Operação 
nº 3682/2010 para a atividade de: Cultivo de cana-de-açúcar (Sequeiro, Irrigada e Fertirrigada) situado no 
Complexo Fazendário Japungu III, Zona Rural dos Municípios: Rio Tinto, Sapé, Marcação e Capim-PB. 
Processo nº2012-006138/TEC/LO-3638.

FPS CONTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA- ME, CNPJ/CPF 13.766.141/0001-61, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Instalação 
para a atividade de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR, COMPOSTA DE 09 UNIDADES HABITACIONAIS, 
situado à rua LUIZ ARNALDO FERREIRA ALVES, ST 45, QD 83, LT 0360, JD Cidade Universitária, 
João Pessoa/PB. Processo nº2012-006733/TEC/LI-1656.

EDITAL DE LOTEAMENTO

A Sra. Oficiala Substituta do Serviço Registral desta comarca de Santa Rita, Estado da Paraíba, 
em virtude da Lei, etc...

FAZ saber a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento tiveram, que, nos termos 
do Art. 19 da Lei de n° . 6.766, de 19 de dezembro de 1.979, que a VISTA DO VALE EMPREEN-
DIMENTOS E INCORPORAÇOES SPE LTDA., com sede na Granja Tibiri, s/n, em Várzea Nova, 
nesta cidade de Santa Rita – PB, inscrita no CNPJ sob n°. 14.170.082/0001-27, com contrato social 
arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob n°. 25200558146, Protocolo 11/032887-6, 
em data de 22 de agosto de 2011, neste ato representado pela sua sócia proprietária a Srª. MARIA 
DAS GRAÇAS MADRUGA PAIVA SANTIAGO, brasileira, viúva, maior, professora, inscrita no CPF 
sob nº. 057.996.354-34, portadora do RG sob n°. 117.018 – SSP-PB, residente e domiciliada à 
Rua Maria Facunda de Oliveira Dias, n°. 90, Apto. 902, Brisamar, na cidade de João Pessoa – PB, 
requereu o registro do loteamento denominado “VISTA DO VALE”, de sua propriedade, que se 
acha localizado em Zona Expansão Urbana, conforme planta, memorial descritivos e certidões, 
devidamente aprovados pela Prefeitura Municipal desta cidade. O projeto compreende uma área 
total de 197.017,36m²; Área Verde com 30.808,72m², Equipamentos comunitários com 9.868,37m²; 
Calçadas com 7.333,83m²; Pavimentação com 20.288,45m², e é composto de: 13 (treze) quadras 
constituídas de 359 (trezentos e cinqüenta e nove) lotes residenciais, áreas verdes e equipamentos 
comunitários, licença de instalação da SUDEMA, sob n°. 2650/2012, em data de 16 agosto de 2012, 
situada em terras próprias e urbanas, desmembradas da propriedade denominada Tibiri, com os 
seguintes limites: Ao Norte, com terras de Ari de Assunção Santiago; ao Sul, com o Distrito de Várzea 
Nova; Ao Leste, com a Linha Férrea da Rede Ferroviária Federal, e ao Oeste, com as terras de 
Walter de Assunção Santiago, que a documentação a tal pedido encontra-se neste Cartório “Angela 
Maria de Souza”, situado na rua Siqueira Campos, 53, centro, nesta cidade de Santa Rita, Estado 
da Paraíba, no horário de 8:00 às 16:00 horas, a inteira disposição dos interessados. E para que 
ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente Edital, que será publicado por 03 (três) vezes 
em jornal de circulação na Capital. Decorrido prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de última 
Publicação e não havendo impugnação de terceiros, será feito o registro. Santa Rita – PB, 05 de 
setembro de 2012. Eu – Mércia de Fátima Souza de Ataíde. Oficiala Substituta do Serviço Registral 
desta Comarca de Santa Rita, Estado da Paraíba.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA
1o VARA

EDITAL DE CITAÇÃO
EDT.0001.000041-1/2012
PRAZO: 20 (VINTE) DIAS
AÇÃO ORDINÁRIA (PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO)
PROCESSO no 0000342-58.2009.4.05.8200 – CLASSE 29
AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
REU: GERMANO FERREIRA GUEDES.
CITAR E INTIMAR: REU: GERMANO FERREIRA GUEDES, CPF de nº 917.467.444-72, em 

local incerto e não sabido.
OBJETO: cobrança do valor de R$13.161,95 (treze mil, cento e sessenta e um reais e noventa e 

cinco centavos) referente à restituição do valor financiado pelo autor através de contrato de cartão 
de crédito celebrado entre as partes em 25/08/2007, devidamente atualizado pelo réu. 

FINALIDADE: Citação de Germano Ferreira Guedes, na forma do art.285, do CPC, para con-
testar a ação supramencionada, tudo de acordo conforme a petição inicial (fls.03/07) e a decisão 
(fls.61), proferida por este Juízo. 

ADVERTÊNCIA: Fica(m) cientificado(s) desde logo o(a)(s) réu(s) de que não contestada a ação, 
no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do término do prazo assinado neste Edital, presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo(a)(s) autor conforme dispõe o art.285 do CPC.

PUBLICIDADE: como não foi possível ser(em) citado(a)(s) pessoalmente o(a)(s) requerido(a)
(s), por se encontrar(em) residindo em lugar incerto e não sabido, conforme consta nos autos, e 
para que a notícia chegue ao seu conhecimento e não possa(m) alegar ignorância, mandou o MM. 
Juiz Federal da 1ª Vara expedir o presente edital que será afixado na sede deste Juízo e publicado 
uma vez no Diário da Justiça e duas vezes em jornal de grande circulação, nos termos do art.232, 
inciso II e III, ¶ 1º, do CPC, mediante o qual fica (m) citado(a)(s) GERMANO FERREIRA GUEDES.

SEDE DO JUÍZO: Seção Judiciária da Paraíba, 1ª Vara, situada na Rua João Teixeira de Car-
valho, nº. 480, Brisamar, CEP: 58031-900- João Pessoa/PB. – PABX: (83) 2108-4057/2108-4062.

Expedido nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, aos 05 de julho de 2012. 
Eu, Eduardo M Borges de Souza, Técnico Judiciário, o digitei. Eu, RÔMULO AUGUSTO DE AGUIAR 
LOUREIRO, Diretor da Secretaria da 1ª Vara, o conferi e subscrevo. 

JOÃO BOSCO MEDEIROS DE SOUSA
Juiz Federal da 1ª Vara

EDITAL DE LOTEAMENTO

O Bel. Walter Ulysses de Carvalho, Oficial do Registro de Imóveis da Zona Sul, da Comarca 
desta Capital, por virtude da Lei, etc. FAZ SABER a todos os interessados que a requerimento de 
JOSÉ BOLIVAR DE MELO NETO; Sr. PAULO ROBERTO JAQUES COUTINHO e sua esposa Sra. 
PAULA FERNANDA MORAES COUTINHO; Sr. CELSO JOSÉ CAMPOS DE MORAIS e sua esposa 
Sra. LUCIANA DE MORAIS MELO; Sr. PAULO FERNANDO CAVALCANTI DE  MORAIS FILHO, 
e Sr. FLAVIANO FALCONE RIBEIRO COUTINHO e sua esposa Sra. ALEXANDRA MAIA AGUIAR 
RIBEIRO COUTINHO, nesta data edito o Edital do Loteamento “CIDADE SUL-I” – localizado no 
bairro Gramame, nesta Capital, em zona urbana, com uma área total de 87.187,91 m², composto 
de 09 (nove) quadras de números 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169. 170 e 171 - com um total de 
239 (duzentos e trinta e nove) lotes residenciais, um lote destinado para o uso de Equipamentos 
Comunitários, e dois para Área Verde, de propriedade de JOSÉ BOLIVAR DE MELO NETO; Sr. 
PAULO ROBERTO JAQUES COUTINHO e sua esposa Sra. PAULA FERNANDA MORAES COU-
TINHO; Sr. CELSO JOSÉ CAMPOS DE MORAIS e sua esposa Sra. LUCIANA DE MORAIS MELO; 
Sr. PAULO FERNANDO CAVALCANTI DE MORAIS  FILHO, e Sr. FLAVIANO FALCONE RIBEIRO 
COUTINHO e sua esposa Sra. ALEXANDRA MAIA AGUIAR RIBEIRO COUTINHO; objeto da ma-
tricula nº 126409, conforme documentação necessária planta aprovada pela Prefeitura Municipal 
de João Pessoa, em data de 22/08/2012, alvará de licença de aprovação expedido pela Prefeitura 
Municipal de João Pessoa, em 22/08/2012, sob nº 2012/001565, expedido através do processo 
2011/134275, publicado no Semanário Oficial de 22/07/2012 o Decreto Municipal n.º 2012/007618 
e demais documentações exigidas pelo art. 18 da Lei 6.766/79 (arquivadas). E, para que chegue 
ao conhecimento de todos, expediu-se este edital que será publicado no Diário Oficial do Estado e 
Jornal local, por três dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da data da última publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal n.º 
6.766/79. Eu, Bel. Walter Ulysses de Carvalho, Oficial do Registro do Registro de Imóveis e Anexos, 
editei o presente e subscrevi. João Pessoa, 12 de setembro de 2012.  

Bel. Walter Ulysses de Carvalho
TITULAR

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO MILITAR DO NORDESTE
1o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

(1 o Grupamento de Engenharia / 1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nr 31/2012
OBJETO: Seleção de empresas, mediante pregão eletrônico, para registro de preços aquisição de 
gêneros alimentícios para uso do Comando do 1º Grupamento de Engenharia (1ºGpt E), conforme 
especificações constantes no Anexo I do Edital.

FORNECIMENTO (GRATUITO) DE EDITAL E INFORMAÇÕES: a partir das 09:00 horas do dia 
14/09/2012, no sitio www.comprasnet.gov.br ou no 1º Grupamento de Engenharia, situado à Av. 
Pres. Epitácio Pessoa, 2.205 – Tambauzinho – João Pessoa/PB. ABERTURA DA SESSÃO: às 10:00 
horas (horário de Brasília) do dia 26/09/2012,  no sítio www.comprasnet.gov.br. 

João Pessoa-PB, 14 de setembro de 2012.

DOMINGOS SÁVIO DIAS BRAGA – Cel 
Ordenador de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL No 018/2012
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 interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2012, cujo objeto 
é o GERENCIAMENTO ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS E GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE COLETA SELETIVA, DESTE MUNICIPIO.

VENCEDOR/VALOR:
REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA
42.000,00(Quarenta e Dois Mil Reais)

Carrapateira PB,  5 de setembro de 2012.

MARCOS ALVES DE LIRA
Pregoeiro Oficial

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA
FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA

2o VARA

EDITAL DE CITAÇÃO No EDT.0002.000032-1/2012/2/SC
PRAZO: 20 DIAS
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL No 0007525-12.2011.4.05.8200
EXEQUENTE(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
EXECUTADO(S): ALECSANDRO SILVA GOMES
CITAÇÃO DE: ALECSANDRO SILVA GOMES, ora em lugar incerto e não sabido. 
FINALIDADE: Efetuar pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias (art. 652-A, do CPC), 

ou embargar a execução, independentemente de penhora, depósito, ou caução, no prazo de 15 
(quinze) dias (artigo 736, do CPC).

VALOR DA DÍVIDA:  R$ 15.361,50 (quinze mil, trezentos e sessenta e um reais e cinquenta  centa-
vos),  acrescidos dos honorários advocatícios no valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais).

OBSERVAÇÃO:  No caso de integral pagamento, no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária 
será reduzida para R$ 230,00 (duzentos e trinta reais).

ADVERTÊNCIA: Não sendo efetuado o pagamento nem opostos embargos à execução, 
presumir-se-ão aceitos pelos Executados, como verdadeiros, os fatos alegados pela Exeqüente 
(art. 803, do CPC).

PUBLICIDADE:  O presente edital será publicado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma 
vez no Diário da Justiça e pelo menos duas vezes em jornal local e fixado na Sede deste Juízo, no 
local de costume (art. 232,III, do CPC). 

SEDE DO JUÍZO: Seção Judiciária da Paraíba, 2ª Vara, Rua João Teixeira de Carvalho n.º 480, 
3º andar, Brisamar, João Pessoa – PB.

Expedi este edital por ordem do MM. Juiz Federal da 2º Vara. Eu, Sandro Wanderley Calaço, 
Técnico Judiciário, o digitei e fiz imprimir. Eu,  Ricardo Correia de Miranda Henriques, Diretor da 
Secretaria da 2º Vara, o conferi.

João Pessoa, 30 de agosto de 2012.

ALEXANDRE COSTA DE LUNA FREIRE
Juiz Federal

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

REGISTRO CGE Nº. 1260010-5
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão de Leilão, de-

signada pela DE DAF 038/12, de 16/07/2012, torna público que realizará licitação, na modalidade 
de Leilão nº. 001/2012. Objeto: Alienação de venda de sucatas de materiais diversos (carcaças 
de hidrômetros, ferro fundido, madeira, ferro, teclado, monitor, motores, plásticos, etc.) e veículos 
inteiros considerados inservíveis e de recuperação antieconômica para o uso da CAGEPA. Data 
da Realização: 18/10/2012 – às 10:00 horas. Local: Auditório da CAGEPA MARÉS – Rodovia BR 
101 – Km 2. Adquirir o Edital ou obter informações na sede da CAGEPA, situada na Rua Feliciano 
Cirne, s/n, no Bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba. Fone: 3218-
1324 – e-mail: sgpt@cagepa.pb.gov.br. 

João Pessoa, 12 de setembro de 2012.
José Inácio da Silva Filho

Presidente

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE Nº. 006/2012
Registro CGE Nº. 12-01535-4
RATIFICO o procedimento de Inexigibilidade de Licitação nº 006/2012, referente à contratação do 

escritório de advocacia JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, para atuar nos autos 
da ação ordinária de indenização por danos morais e materiais e (processo nº 028.2008.000.028-5) 
e na ação de execução (processo nº 028.2011.000.231-9) movidas por Ana Flávia Bezerra de Melo 
Paraguay, defendendo o interesse da Companhia Paraibana de Gás – PBGÁS, com fundamento 
no Art. 25, Inciso II, da Lei 8.666/93. João Pessoa, 14 de setembro de 2012.

DAVID DOS SANTOS MOUTA
Diretor Presidente em exercício 

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 14/2012

REGISTRO Nº 12-01480-1
Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ENGENHARIA PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIAS RUAS NA CIDADE DE SOUSA/PB. Regime de Execução: Empreitada 
por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, 326, 
no bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5275: E-mail: cpl.suplan@gmail.
com. Entrega das Propostas: 02 de outubro de 2012 às 14h30.

João Pessoa, 14 de setembro de 2012.
Simone Medeiros Beserra

Presidente da C.P.L.

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 12.07.12.508 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2012
DATA DE ABERTURA: 28/09/2012 - ÀS 10:00h.
REGISTRO CGE Nº 12-01527-1
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLÓGICO 
PENTRA 80 DA MARCA HORIBA DO HEMOCENTRO DA PARAÍBA.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 221/2012 do Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço global. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou no site 
www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº. 3.555/2000 Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. 
Fonte de recursos: 072 – Recursos Próprios. Consultas com a Pregoeira e a sua equipe de apoio 
no HORÁRIO de 08:00h às 12:00h.e de 14:00h às 18:00h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo 
e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 14 de setembro de 2012.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE PATOS E 
REGIÃO AVISO DE GREVE, Pelo presente, O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 
Bancários de Patos e Região, para cumprimento das exigências da Lei de Greve no. 7.783/89,AVISA 
as empresas bancárias, aos usuários e a população em geral, que a categoria bancária da base 
territorial deste sindicato constituída pelos Municípios de Patos, Teixeira, Santa Luzia, São Mamede 
e Piancó, respectivamente, deliberou em Assembléia Geral Extraordinária realizada na sede social 
deste sindicato, à Praça Getúlio Vargas, 86, Bairro Centro, Patos – PB, pelo INDICATIVO DE GRE-
VE E PARALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES BANCÁRIAS A PARTIR DE 00h00 DO DIA 18/09/2012. 
Patos - PB, 13 de SETEMBRO de 2012. Andréa Carla Gomes Gouveia Souto Gurgel – Presidente.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SANTA RITA - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo nº 118/2012
CONCORRÊNCIA
Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de Coberta de Quadra Escolar no 

âmbito do programa PROINFÂNCIA do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE 
na localidade do Bairro Popular no Município de Santa Rita/PB, conforme condições e especificações 
constantes do editai e seus anexos.

Recursos Orçamentários – Dotação: 02.050.27.812.1504.1038. 44.90.51.99.000
Edital e Informações: poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitação, à Rua Juarez 

Távora, 93, Centro, Santa Rita/PB, das 08:00 às 12:00 horas
Entrega de Documentação e Propostas: no endereço acima, no dia 19 de outubro de 2012 até 

às 09:00 horas (horário local).
Prefeitura Municipal de Santa Rita-PB, 13 de setembro de 2012

José Anderson Araújo de Lima
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SANTA RITA - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo nº 119/2012
CONCORRÊNCIA
Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de Coberta de Quadra Escolar no 

âmbito do programa PROINFÂNCIA do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE 
na localidade de Marco Moura no Município de Santa Rita/PB, conforme condições e especificações 
constantes do editai e seus anexos.

Recursos Orçamentários – Dotação: 02.050.27.812.1504.1038. 44.90.51.99.000
Edital e Informações: poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitação, à Rua Juarez 

Távora, 93, Centro, Santa Rita/PB, das 08:00 às 12:00 horas
Entrega de Documentação e Propostas: no endereço acima, no dia 19 de outubro de 2012 até 

às 12:00 horas (horário local).
Prefeitura Municipal de Santa Rita-PB, 13 de setembro de 2012

José Anderson Araújo de Lima
Presidente da CPL

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2012

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2012, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MOVEIS, 
ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: LAURANDIR DE ARAÚJO FERREIRA SANTOS ME - R$ 56.161,00.

Baraúna - PB, 31 de Agosto de 2012
ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO - Prefeito

  
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2012.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Baraúna: 4.4.90.52.01 - Equipamento e Material 

Permanente
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2012
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Baraúna e:
CT Nº 00045/2012 - 03.09.12 - LAURANDIR DE ARAÚJO FERREIRA SANTOS ME - R$ 56.161,00
    

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2012
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2012, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
UNIFORMES E FARDAMENTOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES - R$ 46.090,00.

Baraúna - PB, 31 de Agosto de 2012
ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2012.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Baraúna: 3.3.90.39.01 - Serviços de Terceiros 

Pessoa Juridica
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2012
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Baraúna e:
CT Nº 00046/2012 - 03.09.12 - LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES - R$ 46.090,00
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2012
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2012, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
PEÇAS PARA VEICULOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
IDEAL PEÇAS LTDA - R$ 107.837,00.

Baraúna - PB, 06 de Setembro de 2012
ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO - Prefeito

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2012.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Baraúna: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2012
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Baraúna e:
CT Nº 00047/2012 - 10.09.12 - IDEAL PEÇAS LTDA - R$ 107.837,00

MANAÍRA TURISMO LTDA – CNPJ Nº 08.988.065/0001-07, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação, para Atividade 
Comercial, situado a Av. Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, 115 – Manaíra – João Pessoa – PB.

M. DIAS BRANCO S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS – CNPJ Nº 07.206.816.0036-45, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Licença de Alteração – Instalação de 06 (seis) Silos Metálicos – CAP Arzenamentos AC -3.318m² 
- Cabedelo – PB. Processo: 2012-006669/TEC/LA-0220.

AISA GALVÃO SMADJA – CPF Nº 726.275.574-91, torna público que requereu à SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – Edificação Mista com 03 
Pavimentos – AC: 1091m², Manaíra – João Pessoa. Processo: 2012-006667/TEC/LP-1136.

CIAGRO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 
10.946.564/0001-75, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3158/2012 em João Pessoa, 3 de setembro de 2012 – 
Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Loteamento urbano com 276 lotes urbanos (Quadras 136, 
141, 142, 148, 149 e 154), no Loteamento Parque do Sol II – Gramame Município: JOÃO PESSOA 
– UF: PB. Processo: 2012-004787/TEC/LO-3431.

ORBETECH SOLUÇÕES ECOLOGICAS IMPORTAÇÕES E COMÉRCIO DE ADITIVOS ORGÂNI-
COS LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.007.608/0001-12, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2136/2012 em João Pessoa, 
26 de julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Importação e Comércio de Aditivos 
Orgânicos, na QD 03 LT 9 C Nº 105 LOT. Jardim Beta – Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 
2012-003551/TEC/LO-3166.

MEGA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ Nº 03.880.896/0001-39, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Pré-
via – Edificação Multifamiliar com 48 Unidades Habitacionais – AC: 8.618,87m² - Miramar – João 
Pessoa – PB. Processo: 2012-006675/TEC/LP-1138.
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